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ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE 

Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

 

   Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/2/2017 
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UDZIAŁOWCY SPÓŁKI  

 EZGOK 

 Bejsce. 

 Czarnocin. 

Kazimierza  Wielka.  

 Kije. 

 Łubnice.  

 Nowy Korczyn. 

 Oleśnica. 

Opatowiec. 

 Pacanów. 

 Pińczów. 

 Połaniec. 

 Raków. 

 Rytwiany. 

  Solec – Zdrój.  

 Staszów. 

 Szydłów. 

 Tuczępy. 

  Wiślica. 

 

dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2 164 z 

późn. zm.) oraz w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 

MIENIE 

Pytanie 1: Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 

zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień  w okresie ostatnich 20 lat? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach Zamawiającego nie wystąpiły zdarzenia  

w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 20 lat. 
 

Pytanie 2: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia 

wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy                             

o wskazanie które i o jakiej wartości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiające nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączać                           

z eksploatacji żadnych budynków/budowli.  
 

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego 

przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 

nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że posiada pozwolenie na użytkowanie na wszystkie 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia powstałe w ramach budowy Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi oraz kwater składowania odpadów oraz niezbędną 

dokumentację dotyczącą budynku administracyjnego WND-RPSW.04.02.00-26-

236/08, który został wraz z gruntami wniesiony aportem do Spółki.   
 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
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Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 

każdorazowo pisemnym protokołami.  

Pytanie 5: Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla szkód powstałych w wyniku pożaru, 

wybuchu, dymu i sadzy. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

500.000 PLN w odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami 

komunalnymi dla ryzyka pożar, wybuch, dym, osmolenie. 

Pytanie 6: Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka 

kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały 

zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 7: Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach 

ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie 

technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, 

sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają 

stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, 

urządzenia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do 

rozbiórki, budynków w złym awaryjnym stanie technicznym.  

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody 

związane powolnym działaniem wysokich lub niskich temperatur. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 9: Prosimy o wykaz maszyn i urządzeń znajdujących się na wolnym powietrzu wraz z 

sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Wszystkie maszyny i urządzenia ruchome o większych gabarytach np.: samochody, ładowarki, 

wózki, traktor, sita, kompaktor. Sumy ubezpieczenia sprzętu określone zostały w załączniku A2, 

A5, A6. 

Pytanie 10: W odniesieniu do namiotów i mienia w nich zgromadzonego prosimy o obniżenie 

limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradu, huraganu oraz naporu śniegu i lodu- proponujemy 
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limit odpowiedzialności w wysokości 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, utrzymany zostaje limit 1.000.000 PLN zgodnie z treścią SIWZ. 

                    

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Pytanie 11: Prosimy o aktualizację zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma możliwości aktualizacji zaświadczenia. 
 

Pytanie 12: W przypadku braku możliwości przedstawienia aktualnego Zaświadczenia o 

przebiegu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że od daty wystawienia dokumentu nie miały 

miejsca zdarzenia, których skutkiem może być wypłata odszkodowania, nie zostały zgłoszone 

roszczenia, ani założone rezerwy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż od daty wystawienia dokumentu nie miały miejsca zdarzenia, 

których skutkiem może być wypłata odszkodowania.   

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 

mają OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza. 
 

ZAPISY WSPÓLNE 

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności 

należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż dla zadania I wszędzie tam, gdzie jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, iż jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, a dla zadania II i III  w rocznym okresie polisowym/rozliczeniowym. 

Pytanie 15: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 

informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o 

wskazanie różnic  

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic  

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w 

SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu 

elektronicznego 
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Odpowiedź: 

Odnośnie punktu: 

a) Zamawiający jest ubezpieczony jest ubezpieczony od 2014 w zakresie ryzyk wymienionych 

w specyfikacji 

b) Wszystkie wymienione obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 

c) Zakres ochrony był analogiczny jak w SIWZ. Różnice dotyczą treści klauzul dodatkowych 

i zawartych w nich limitach, czy też wysokości limitu na ryzyko pożaru, dumy osmolenia 

wyłącznie do sortowni.   

d) Większość franszyz i udziałów własnych zawartych w SIWZ odpowiada poziomom 

zawartym w aktualnie obowiązujących polisach. 

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w 

miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania 

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy.  W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 

Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia opisane w OWU Wykonawcy.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 19: W przypadku potwierdzenia na pytanie powyższe prosimy w zakresie ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o zmianę zapisu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje 

odpowiedzialność za szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 

przedmiotu ubezpieczenia na skutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyny, w szczególności:” na następujący „Zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia na skutek nieprzewidzianej i niezależnej 

od ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyny, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w 

OWU Wykonawcy, w szczególności spowodowane przez:…” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy wynikające z SIWZ, jednocześnie doprecyzowuje, że mają 

zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności wynikające z OWU wykonawcy. 

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie 

dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia. 
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Odpowiedź:  

 Zamawiający potwierdza.  

 

ZMIANA SIWZ 

1. W Załączniku nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie I – 

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Punkt 1 

– Zakres Ubezpieczenia – dodaje się na końcu punktu zapis: 

 

„Wprowadza się limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 500.000 PLN w odniesieniu do 

mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi dla ryzyka pożar, 

wybuch, dym, osmolenie”. 

 

 W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

              Prokurent 

 

                  Bogumiła Czerwiec 
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