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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 

 

Część ogólna: 

Pytanie 1: Wnioskujemy o potwierdzenie, iż na zgłaszanych do ubezpieczenia 

lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe od 1997 r. (włącznie) 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż na zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie 

wystąpiły szkody powodziowe od 1997 r. (włącznie). 
 

Pytanie 2: Wnosimy o skrócenie łącznego okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy 

(umowa zawarta na 1 rok). 
 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie łącznego okresu ubezpieczenia z uwagi 

na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy.  
 

Pytanie 3: Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 11.08.2017 r. godz. 14:00  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 

03.08.2017 r. godz. 13.00. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
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Pytanie 4: Wnosimy o wprowadzenie do umowy dla wszystkich zadań poniżej klauzuli 

wypowiedzenia: 

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać 
wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 
wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 

umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy dla 
Części I - 50% dla Części II i dla Części III - 50%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie 
się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w 
okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.”  
 

Na każdy okres rozliczeniowy dla każdego z ubezpieczeń zostanie wystawiona polisa 
ubezpieczająca uwzgledniająca sumy ubezpieczenia Limity odpowiedzialności . 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę, na wprowadzenie zapisu klauzuli wypowiedzenia umowy o 

poniższej treści, pod warunkiem, iż wykonawca jako Część I, II i III rozumie odpowiednio 

zadanie I, II i III: 
 

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać 
wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 
wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 

umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 8 miesięcy  przekroczy dla 
Części I - 50% dla Części II i dla Części III - 50%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie 
się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w 
okresie pierwszych 8 miesięcy do składki należnej za 8-miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.” 
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Zadanie I 

Pytanie 5: Wnioskujemy o zmianę zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na 

ryzyka nazwane. Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe w okresie ubezpieczenia: 

1) w wyniku następujących zdarzeń losowych: 

a) ognia, 

b) uderzenia pioruna, 

c) eksplozji, 

d) upadku statku powietrznego, 

e) powodzi, 

f) huraganu, 

g) deszczu nawalnego, 

h) gradu, 

i) lawiny, 

j) naporu śniegu lub lodu, 

k) trzęsienia ziemi, 

l) osuwania i zapadania się ziemi, 

m) uderzenia pojazdu, 

n) huku ponaddźwiękowego, 

o) dymu i sadzy, 

p) upadku drzew, budynków lub budowli; 

r) przepięcie; 

s) dewastacja; 

2) stanowiące następstwa szkód wodociągowych. 

3) szkody w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6: Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mają być namioty / hale 

namiotowe? 
 

Odpowiedź:  

Przedmiotem ubezpieczenia są dwie hale poligonalne, na stałe zamontowane.  
 

Pytanie 7: Prosimy o informację jakie mienie znajduje się w halach namiotowych? 
 

Odpowiedź:  

W jednej hali poligonalnej (namiotowej) znajduje się Młyn rozdrabniacza wstępnego, 

Separator balistyczny,  Rozdrabniacz końcowy Linder. 
 

Pytanie 8: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat były przeprowadzane lustracje 

ryzyka oraz czy Zamawiający zrealizował wszystkie zalecenia wynikające z lustracji lub 

zapisów polisowych? 
 

Odpowiedź:  

W okresie ostatnich 5 lat były przeprowadzane lustracje ryzyka, Zamawiający zrealizował 

większość  zaleceń wynikających z lustracji lub zapisów polisowych. 
 

Pytanie 9: Prosimy o informację jakich zaleceń wydanych przez Towarzystwa 

ubezpieczeniowe Zamawiający nie zrealizował i dlaczego? 
 

Odpowiedź:  
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Zamawiający z uwagi na brak środków finansowych nie zamontował instalacji detekcji 

pożaru i instalacji tryskaczowej bądź zraszaczowej uruchamianej automatycznie w sortowni. 
 

Pytanie 10: W jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się zrealizować wszystkie 

zalecenia? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający jest na etapie uzyskiwania dofinansowania na wykonanie systemu detekcji 

pożaru  w budynku sortowni. 
 

Pytanie 11: Wnosimy o zmianę poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie 

obligatoryjnym w odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami 

komunalnymi dla ryzyka pożar, wybuch, dym, osmolenie z 50.000 PLN na: „10% wartości 

szkody, nie mniej 50 000 PLN”. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do mienia 

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

dym, osmolenie w wysokości „10% wartości szkody, nie mniej 50 000 PLN” o ile intencją 

wykonawcy jest wprowadzenie franszyzy 50.000 PLN po wykonaniu zaleceń polustracyjnych 

wykonawcy.  
 

Pytanie 12:  Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w 

odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi dla 

ryzyka pożar, wybuch, dym, osmolenie na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. (limit wspólny dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń obejmujących te 

ryzyka). 
 

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 o ile intencją wykonawcy jest 

zniesienie tego limitu po wykonaniu zaleceń polustracyjnych wykonawcy.  
 

Pytanie 13: W przypadku istnienia konstrukcji namiotowych wnosimy o ustanowienie limitu 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do namiotów i mienia w nich 

zgromadzonego limit - dla ryzyka: gradu, huraganu oraz naporu śniegu i lodu w wysokości 1 

000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  
  

Pytanie 14: Jakie maszyny i urządzenia znajdują się na wolnym powietrzu? Na jakie szkody 

są narażone te maszyny i urządzenia? 
 

Odpowiedź:  

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

ładowarki, wózki, traktor, sita, kompaktor, które narażone są na typowe szkody żywiołowe w 

zależności od umiejscowienia maszyny/urządzenia oraz szkody wynikające z użytkowania 

maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 

Pytanie 15: Czy maszyny i urządzenia znajdujące się na wolnym powietrzu są 

wykorzystywane do pracy na kwaterach / składowiskach odpadów? 
 

Odpowiedź:  
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Tak kompaktor i ładowarka. 
 

Pytanie 16: Prosimy o wskazanie jakie maszyny i urządzenia będą przechowywane poza 

lokalem? Prosimy również wskazać gdzie będą one przechowywane? 
 

Odpowiedź:  

Maszyny i urządzenia ruchome tj. samochody, ładowarki, wózki, traktor, sita, kompaktor są 

przechowywane poza lokalem tj. na terenie Zakładu. 
 

Pytanie 17: Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla przenośnego sprzętu 

elektronicznego w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 18: Prosimy o informację jak często są wykonywane kopie zapasowe danych 

będących przedmiotem ubezpieczenia? Gdzie i jak są przechowywane nośniki danych? 

Jakiego typu są to nośniki? 
 

Odpowiedź:  

Kopie zapasowe danych będących przedmiotem ubezpieczenia są wykonywane co dwa 

miesiące   na nośniki zewnętrzne tj. dyski twarde ssd oraz dysk sieciowy NASK. Kopie 

danych są tworzone w dwóch egzemplarzach i przechowywane w serwerowi oraz centrali TT. 

 

Pytanie 19: Wystąpienie jakich szkód nierzeczowych Zamawiający dopuszcza w 

ubezpieczeniu CPM? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia szkód nierzeczowych w ubezpieczeniu CPM. 
 

Pytanie 20: Czy Zamawiający produkuje pellet lub inne paliwa? Jeśli tak to proszę o krótki 

opis procesu produkcji. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający produkuje paliwo alternatywne.  Instalacja znajduje się w hali poligonalnej. 

Proces przebiega w instalacji modułowej, złożonej z urządzeń niezależnych, mogących 

pracować w formule „każde z osobna lub wszystkie”. Na ścieżce transportu materiału 

pomiędzy urządzeniami – modułami, jest zamontowany separator magnetyczny na 

taśmociągach. Każde urządzenie mobilnej instalacji ma własne taśmociągi umożliwiające 

transport materiału pomiędzy nimi.  Wspomagająco działa ładowarka. 

Wydajność instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego wynosi ok. 28 000 Mg/rok. Do 

instalacji trafia frakcja balastowa (<80 mm) z sortowni (zarówno frakcja ze strumienia 

odpadów komunalnych zmieszanych, jak i ze strumienia selektywnie zebranych surowców 

wtórnych). Ponadto do instalacji kierowana jest frakcja palna pochodząca z demontażu 

odpadów wielkogabarytowych (poza odpadami niebezpiecznymi). 

Odpady kierowane są na młyn rozdrabniania wstępnego, separator powietrzny i młyn 

końcowy. 
 

Pytanie 21: Jak i gdzie przechowywane jest wyprodukowane paliwo? 
 

Odpowiedź:  

Wyprodukowane paliwo alternatywne magazynowane jest luzem na hali namiotowej. 
 

Pytanie 22: Jaka jest maksymalna ilość przechowywanego paliwa? 
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Odpowiedź:  

Do 500 ton. 
 

Pytanie 23: Jak często i w jaki sposób kontrolowane są parametry przechowywanego paliwa?  
 

Odpowiedź:  

Dwa razy w tygodniu pomiar temperatury i wilgotności w pryzmach. 
  

Pytanie 24: Czy i jak często pracownicy Zamawiającego przechodzą szkolenie z 

praktycznego użycia urządzeń przeciwpożarowych? 
 

Odpowiedź:  

Pracownicy Zamawiającego przechodzą szkolenia z praktycznego użycia urządzeń 

przeciwpożarowych - pierwsze szkolenie w przeciągu roku od zatrudnienia przy pierwszym 

szkoleniu okresowym a następnie co 3 lata przy kolejnych szkoleniach okresowych. 
 

Pytanie 25: Czy Zamawiający posiada zbiornik wody ppoż wraz pompą wody? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada zbiornik wody ppoż bez pompy wody. 
 

Pytanie 26: Czy Zamawiający posiada agregat prądotwórczy uruchamiający się 

automatycznie w przypadku zaniku zasilania? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada agregatu prądotwórczego uruchamiającego się automatycznie w 

przypadku zaniku zasilania 
 

Pytanie 27: Czy agregat zasila pompę wody ze zbiornika ppoż? Czy można tego zestawu 

użyć do gaszenia pożaru? Jeśli tak to jaka powierzchnia może zostać objęta akcją? 
 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 
 

Pytanie 28: Jakie jest maksymalne ciśnienie wody generowane przez pompę? 
 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 
 

Dotyczy pytań od 25 do 28: 

Zamawiający posiada motopompę zasilaną silnikiem spalinowym, która w razie konieczności 

może być użyta jak zestaw do gaszenia pożarów. 

Wydajność     1340 l/min 

Maks. wys. podnoszenia     27 m 

Maks. wys. ssania     8 m 
 

Pytanie 29: Jakiego typu zbiornik na olej napędowy posiada Zamawiający? Gdzie jest 

umieszczony ten zbiornik? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada zbiornik dwupłaszczowy 5000l. Zbiornik: FortistTank FT 5000D - 

przenośny zbiornik do wewnątrz zakładowej dystrybucji oleju napędowego na bazie 

dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności 5000l  z dystrybutorem paliwa. 

Zbiornik  umieszczony jest placu na terenie Zakładu.   
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Pytanie 30: Jaka jest odległość zbiornika od zabudowań oraz od przywożonych / 

gromadzonych odpadów? 
 

Odpowiedź:  

Zgodnie z przepisami: 5 m od stacji trafo, 10 m od odpadów oraz 20 m od budynków. 
 

Pytanie 31: Jakie i w jaki sposób materiały niebezpieczne składuje Zamawiający? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie składuje żadnych materiałów niebezpiecznych. 
 

Pytanie 32: Proszę o dokładny opis konstrukcji hal poligonalnych posiadanych przez 

Zamawiającego. 
 

Odpowiedź:  

Konstrukcja stalowa ocynkowana, poszycie z tworzywa sztucznego. 
 

Pytanie 33: Proszę o informację gdzie się przemieszczają hale poligonalne (zestawy 

mobilne). 
 

Odpowiedź:  

Hale poligonalne nie są przemieszczane na terenie Zakładu. 
 

Pytanie 34: Proszę o informację jakie mienie znajduje się w halach poligonalnych i jaka jest 

jego wartość? 
 

Odpowiedź:  

Sprzęt wymieniony w odpowiedzi na pytanie 7 o wartości 3 060 840,98 zł netto. 
 

Pytanie 35: Proszę o informację jak i przez kogo konserwowane / naprawiane są maszyny? 

Czy jest to regularny serwis (jak często?) czy też awaryjne naprawy? 
 

Odpowiedź:  

Maszyny są konserwowane/naprawiane przez pracowników Zamawiającego jest to regularny 

serwis zgodnie z wytycznymi producenta.  
 

Zadanie II 
 

Pytanie 36: Jakiego typu produkty wprowadza do obrotu Zamawiający? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający do obrotu wprowadza: surowce wtórne, paliwo alternatywne RDF.   
 

Pytanie 37: Jaki sprzęt specjalistyczny Zamawiający ma na myśli? Jakiego typu szkody może 

on wyrządzić? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający jako sprzęt specjalistyczny ma na myśli pojazdy wolnobieżne ( m. in. 

ładowarki, wózki widłowe) będące w posiadaniu Zamawiającego,  które mogą wyrządzić 

szkody np. podczas poruszania, czy też podczas prac normalnej pracy pojazdu.  
 

Pytanie 38: Czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.  
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Pytanie 39: Jakiego typu imprezy organizuje Zamawiający? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający organizuje imprezę z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w maju 

każdego roku. 
 

Pytanie 40: Gdzie odbywają się organizowane imprezy? 
 

Odpowiedź:  

Organizowana przez Zamawiającego impreza odbywa się na parkingu obok budynku 

administracyjnego.   
 

Pytanie 41: Ile imprez w roku Zamawiający organizuje? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający organizuję jedną imprezę w roku. 
 

Pytanie 42: Jak zabezpieczone są imprezy? Jaki jest ich ramowy program? Kto w nich 

uczestniczy?  
 

Odpowiedź:  

Organizowana przez Zamawiającego impreza nie jest imprezą masową, każda z imprez ma 

swój scenariusz według, którego się odbywa. Uczestniczą w nich laureaci konkursów 

organizowanych przez ZGOK.   
 

Pytanie 43: Proszę podać maksymalną liczbę uczestników imprez. 
 

Odpowiedź:  

W organizowanej przez Zamawiającego imprezie uczestniczy do 300 osób.   
 

Pytanie 44: Proszę o określenie triggera w ubezpieczeniu OC ogólnej. 
 

Odpowiedź:  

Loss occurance.  
 

Pytanie 45: Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego daty początkowej. Szkody z jakiego 

okresu ma objąć ochroną wykonawca? 
 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia wypadkiem ubezpieczeniowym 

jest wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody osobowej, rzeczowej lub czystej straty 

finansowej objętej ubezpieczeniem, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, 

niezależnie od tego, kiedy dany produkt został włączony do obrotu.  
 

Pytanie 46: Wnoszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC ogólnej odpowiedzialności za 

szkody z tytułu przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub 

gruntu.  
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 47: Jakiego typu wartości pieniężne znajdują się w pieczy Zamawiającego? Do kogo 

one należą? W jaki sposób są zabezpieczone (proszę podać konkretne zabezpieczenia) oraz 

czy zabezpieczenia te spełniają wymogi (i posiadają atesty – jakie?) określone prawem w 

zakresie przechowywania wartości pieniężnych. 
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Odpowiedź:  

W pieczy Zamawiającego nie znajdują się żadne wartości pieniężne. 

 

ZMIANA SIWZ 

 

1 Punkt 18, podpunkt 2 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Miejsce 

oraz termin składania i otwarcia ofert – otrzymują brzmienie:  

 

„2. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2017 r. godz. 13.00 

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40 28 – 142 Tuczępy, sala 

konferencyjna w dniu: 03.08.2017 r. o godz. 13.15. 

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.” 

 

2. W Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Umowa  Nr 

__________/WZÓR UMOWY  DLA ZADANIA  I, II, III wprowadza się paragraf 10                 

o treści: 

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę 

ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel 

może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 

wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 
umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia 
odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,   

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym 
popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 8 miesięcy  przekroczy 
dla Części I - 50%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy 
wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie 
pierwszych 8 miesięcy do składki należnej za 8-miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres 
ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony 
ubezpieczeniowej.” 

W związku z powyższym §10, 11 i 12 umów dla zadania I, II i III otrzymują odpowiednio 
numerację 11, 12 i 13. 

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

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Punkt 2 

– Dodatkowe koszty – Franszyzy i udziały własne otrzymuje brzmienie: 

 

„W odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi 

dla ryzyka pożar, wybuch, dym, osmolenie w wysokości „10% wartości szkody, nie mniej 50 
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000 PLN” o ile intencją wykonawcy jest wprowadzenie franszyzy 50.000 PLN po wykonaniu 

zaleceń polustracyjnych wykonawcy. 

W odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi - 

dla pozostałych ryzyk – 2.000 PLN, 

Dla szkód rzeczowych dotyczących budynków biurowych  i pozostałego mienia – 500 PLN, 

Dla szkód dotyczących mienia pracowniczego – 200 PLN 

W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – 100 PLN 

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku  - 300 PLN 

Franszyza integralna – 300 PLN ( nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku) 

Pozostałe franszyzy i udziały własne – ZNIESIONE” 

 

4. 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 zapisy: 

 „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 o ile intencją wykonawcy 

jest zniesienie tego limitu po wykonaniu zaleceń polustracyjnych wykonawcy. 

 Ustanawia się limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do namiotów i 

mienia w nich zgromadzonego limit - dla ryzyka: gradu, huraganu oraz naporu śniegu 

i lodu w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia”. 

 

 

 W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

 

          Prezes Zarządu 

 

                  Robert Stachowicz 
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