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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 

 

Pytanie 1: Wnosimy o skrócenie łącznego okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy 

(umowa zawarta na 1 rok) – w odniesieniu do Zadania II. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 2: Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 16.08.2017 r. godz. 14:00. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 

16.08.2017 r. godz. 13.00. 
 

Zadania I 

 

Pytanie 3: Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

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 wyraził 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  w 

odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

           

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
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Pytanie 4: Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięć w wysokości 

200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10 % 

wysokości szkody min. 500,- zł w każdej szkodzie dla tego ryzyka. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięć w 

wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody min. 500 zł w każdej 

szkodzie dla tego ryzyka. 
 

Pytanie 5: Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych 

wskutek uderzenia pojazdu w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Ochrona nie obejmuje uderzenia pojazdu własnego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód 

spowodowanych wskutek uderzenia pojazdu w wysokości 1.000.000 PLN, Zamawiający nie 

wyraża jednak zgody na wprowadzenie wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy w przypadku 

uderzenia pojazdu własnego. 

 

Pytanie 6: Wnosimy o zmianę poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie 

obligatoryjnym w odniesieniu do spowodowanych wskutek pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, 

osmolenia z 50.000 PLN na: „10% wartości szkody, nie mniej 50  000 PLN”. – dla wszystkich 

rodzajów mienia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zastosował franszyzę: „10% wartości szkody, nie mniej 50 000 PLN” w SIWZ. 

 

Pytanie 7: 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 informuje, iż w treści specyfikacji widnieje zapis: „W odniesieniu do namiotów i 

mienia w nim zgromadzonego, dla ryzyka: gradu, huraganu oraz naporu śniegu i lodu ustanawia 

się limit 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”  

 
Pytanie 8: Wnosimy o zmianę poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym 
w odniesieniu do spowodowanych wskutek gradu, huraganu oraz naporu śniegu i lodu 10 % 
wysokości szkody min. 1 000 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie doprecyzowuje, że franszyza redukcyjna dotyczy to 
namiotów i mienia w nich zgromadzonego w odniesieniu do szkód spowodowanych wskutek gradu, 
huraganu oraz naporu śniegu i lodu w wysokości 10% wysokości szkody min. 1.000 PLN 

Pytanie 9: Wnosimy o ustanowienie franszyz redukcyjnej dla  ubezpieczenia CPM – 10 % 

wysokości szkody min. 5 000,- zł 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 10: 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 11: Wnosimy o usunięcie klauzuli szkód elektrycznych z zakresu ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Zadanie II 

 

Pytanie 12: Wnoszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC ogólnej odpowiedzialności za 

szkody z tytułu przedostawania się substancji niebezpiecznych do pow ietrza, wody lub gruntu.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 13: Wnoszę o wprowadzenie franszyz redukcyjnej 15% min. 5 000 zł w każdej szkodzie 

powstałej w wyniku przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub 

gruntu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości 

szkody min. 2.000 PLN w każdej szkodzie powstałej w wyniku przedostawania się substancji 

niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu.  

  

Klauzule 

 Pytanie 14: Wnioskujemy o wykreślenie z treści Klauzuli automatycznego zwiększenia wartości 

mienia zdania: 

„Jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 1.000.000 PLN w rocznym okresie 

rozliczeniowym – nie stosuje się obowiązku rozliczenia składki.” 
 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuję, iż w treści klauzuli automatycznego zwiększenia wartości mienia nie ma 

zapisu: „„Jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 1.000.000 PLN w rocznym okresie 

rozliczeniowym – nie stosuje się obowiązku rozliczenia składki.” 

 

Pytanie 15: Wnioskujemy o zmianę treści Klauzuli automatycznego zwiększenia wartości mienia 

nabytego po zebraniu danych do SIWZ na: 

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły że : 

Środki trwałe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku w posiadanie których ubezpieczony 

wejdzie w okresie od 01.06.2017 do dnia 21.08.2017 ( po zebraniu danych do specyfikacji) 

zostają objęte ochroną ubezpieczeniową o ile nie zmienia się negatywnie ryzyko 

ubezpieczeniowe. W przypadku wzrostu ryzyka Ubezpieczyciel ma prawo odmówić 

ubezpieczenia takiego mienia lub zastosować indywidualnie określoną stawkę.  

Ochrona rozpocznie się od dnia 22.08.2017 roku. Ustala się ,że zgłoszenie mienia nastąp i do dnia 

30.09.2017 , a rozliczenie według systemu pro rata temporis w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

informacji do Ubezpieczyciela. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli o treści: 

 „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły że :  

Środki trwałe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku w posiadanie których ubezpieczony 

wejdzie w okresie od 01.06.2017 do dnia 21.08.2017 ( po zebraniu danych do specyfikacji) 

zostają objęte ochroną ubezpieczeniową o ile nie zmienia się negatywnie ryzyko 

ubezpieczeniowe.  

Ochrona rozpocznie się od dnia 22.08.2017 roku. Ustala się ,że zgłoszenie mienia nastąpi do dnia 

30.09.2017 , a rozliczenie według systemu pro rata temporis w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

informacji do Ubezpieczyciela. 

 
      Pytanie 16: Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli nowych lokalizacji na: 

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia 

i innych postanowień umowy strony uzgodniły że 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje o nowe 

lokalizacje na terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie. 

Nowe lokalizacje powinny zachować niegorszy od dotychczasowych standard w zakresie konstrukcji 

budynków oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowych i antywłamaniowych. 

Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela w ciągu 1 miesiąca od dnia 

przyjęcia nowych lokalizacji do użytku. 

Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.0000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym /polisowym. Składka za udzieloną ochronę liczona 

będzie w systemie pro rata temporis.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 17: Wnosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 

następuje: 

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 
katastrofy budowlanej; 

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się 
ubezpieczonego obiektu 

budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości 

obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w 
obiektach budowlanych: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
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e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające 

pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku, budowli lub konstrukcji dachu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5) limitu odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 
kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli;  

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 
10% nie mniej niż 2 000 PLN w każdej szkodzie. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 18: Wnosimy o zmianę definicji reprezentantów dla klauzul reprezentantów i reprezentantów 
w OC na: 

„Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się zarząd oraz prokurentów 

spółki.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 19: Wnosimy o usunięcie klauzuli szkód elektrycznych z listy klauzul obligatoryjnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 20: Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności wykonawcy w klauzuli transportu na 
50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna zgodnie z 
określoną na polisie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 21: Wnosimy o modyfikację treści klauzuli tymczasowego magazynowania lub przerwy w 
eksploatacji na: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu w czasie tymczasowego magazynowania lub 

przerwy w eksploatacji w miejscu objętym ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem, że przerwa w 

eksploatacji trwa nie  dłużej niż 60 dni.” 

Odpowiedź:  
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W odniesieniu do zadania I rozdziału I obowiązuje treść klauzuli wynikająca z pytania 21. natomiast, 

dla zadania I rozdziału II zamawiający utrzymuje zapis, że okres tymczasowego magazynowania lub 

przerwy w eksploatacji nie przekracza 6 miesięcy. 

Pytanie 22: Wnosimy o zmianę treści klauzuli drobnych robót budowlano – remontowych poprzez 
wprowadzenie stwierdzenia, że: „Postanowienia klauzuli odnoszą się do prac prowadzonych w 
obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 23: Wnosimy o wyraźne zaznaczenie w treści klauzuli braku regresu do pracownika, że nie 
obejmuje ona szkód wyrządzonych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę,  z wyłączeniem osób prowadzących działalność gosp. wyłącznie Na 
rzecz ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie.  
 
Pytanie 24: Wnoszę o zamieszczenie poniższego zapisu w treści klauzuli kradzieży zwykłej: 

„Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 

widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.  

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod  warunkiem że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 

szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania 

lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej 

osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 25: Wnoszę o usunięcie klauzuli likwidacyjnej z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 26: Wnosimy o ustalenie parametru w klauzuli ograniczenia zasady proporcji na 120% 

zgłoszonej sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 27: Wnosimy o modyfikację klauzuli samolikwidacji drobnych szkód poprzez dopisanie, że 

dotyczy ona tylko szkód dla których franszyza redukcyjna wynosi nie więcej niż 2 000 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 28: Wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przepięć w wysokości 

200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10 % 

wysokości szkody min. 500,- zł w każdej szkodzie dla tego ryzyka. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przepięć w 

wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody min. 500 zł w 

każdej szkodzie dla tego ryzyka.  

 

Pytanie 29: Wnosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia według wartości księgowej brutto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 30: Wnosimy o modyfikację klauzuli warunków i taryf poprzez dopisanie, że ma ona 

zastosowanie jedynie w przypadku bezszkodowego przebiegu danego ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 31: Wnosimy o zmianę treści klauzuli wynagrodzenia ekspertów na: 

„KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany 

jest ubezpieczony, jeżeli:  

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została 

szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił 

odszkodowanie oraz 

b)  konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 

2)   odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem 

wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług; 

3)    odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do wspólnego dla 

polis OG, KR, EEI, CPM limitu odpowiedzialności wynoszącego 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) franszyza redukcyjna wynosi 2 000 zł w każdej szkodzie. 
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 Odpowiedź:  

 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli o treści:  

„KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 

następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany 

jest ubezpieczony, jeżeli:  

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została 

szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił 

odszkodowanie oraz 

b)  konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 

2)   odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem 

wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług; 

3)    odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do wspólnego dla 

polis OG, KR, EEI, CPM limitu odpowiedzialności wynoszącego 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) franszyza redukcyjna wynosi 2 000 zł w każdej szkodzie.” 

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: 16.08.2017 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: 16.08.2017 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 A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w klauzuli 

ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia wprowadza się: 

 

„Franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wysokości szkody min. 500 zł w każdej szkodzie 

dla tego ryzyka”. 

 

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

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych – Punkt 1 – Zakres Ubezpieczenia – zmienia się limit ryzyka uderzenia pojazdu 

w ubezpieczone mienie z limitem 1 000 000,00 PLN  

 

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

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych – Punkt 1 – Zakres Ubezpieczenia wprowadza się:  
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„Franszyzę redukcyjną w odniesieniu do szkód spowodowanych wskutek gradu, huraganu 

oraz naporu śniegu i lodu w wysokości 10% wysokości szkody min. 1.000 PLN dotyczy  

namiotów i mienia w nich zgromadzonego” 

 

5. W Załączniku nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie II – 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I/ LUB POSIADANEGO MIENIA – Punkt 1 

Zakres Ubezpieczenia - FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE zmienia się Franszyza 

redukcyjna dla  klauzuli odpowiedzialności cywilnej  za szkody  z tytułu przedostawania  

się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu- 2.000 PLN na: 

 

„Franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 2.000 PLN w każdej 

szkodzie”   

 

6. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia się treść 

klauzuli automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ na: 

  

 „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły że : 

Środki trwałe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku w posiadanie których 

ubezpieczony wejdzie w okresie od 01.06.2017 do dnia 21.08.2017 ( po zebraniu danych do 

specyfikacji) zostają objęte ochroną ubezpieczeniową o ile nie zmienia się negatywnie ryzyko 

ubezpieczeniowe.  

Ochrona rozpocznie się od dnia 22.08.2017 roku. Ustala się ,że zgłoszenie mienia nastąpi do 

dnia 30.09.2017, a rozliczenie według systemu pro rata temporis w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia informacji do Ubezpieczyciela.” 

 

7. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia się treść 

klauzuli nowych lokalizacji na: 

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy strony uzgodniły że 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje o 

nowe lokalizacje na terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie. 

Nowe lokalizacje powinny zachować niegorszy od dotychczasowych standard w zakresie 

konstrukcji budynków oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowych i antywłamaniowych. 

Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela w ciągu 1 miesiąca od 

dnia przyjęcia nowych lokalizacji do użytku. 

Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.0000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym /polisowym. Składka za udzieloną 

ochronę liczona będzie w systemie pro rata temporis.” 

8. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia się treść 

klauzuli katastrofy budowlanej na: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

wskutek katastrofy budowlanej; 
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2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się 

ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i 

gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny 

pierwotnej; 

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 

w obiektach budowlanych: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające 

pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku, budowli lub konstrukcji dachu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego 

w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

klauzuli;  

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 

10% nie mniej niż 2 000 PLN w każdej szkodzie”. 

 

9. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w klauzuli 

drobnych robót budowlano – remontowych wprowadza się zapis: 

 

 „Postanowienia klauzuli odnoszą się do prac prowadzonych w obiektach oddanych do 

użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę.” 

 

10. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia klauzuli w 

braku regresu do pracownika, zaznacza się że nie obejmuje ona szkód wyrządzonych przez 

osoby prowadzące własną działalność gospodarczą z wyłączeniem osób prowadzących 

działalność gosp. wyłącznie na rzecz ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie. 

 

11. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia się 

treść klauzuli kradzieży zwykłej na: 

„Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 

widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 

szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

mailto:zgok@zgokrzedow.pl


 

  

tel.: 15 864-22-51,   tel. 15 816-51-02         fax 15 864 39 85 w. 26    fax 15 816 51 03 
   e-mail sekretariat :    zgok@zgokrzedow.pl 

                                               REGON  260229356          NIP  655-19-30-910 
KRS nr 0000309871 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  Kapitał zakładowy wynosi 9 772 000,00 zł. 

 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 

pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego 

zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

 

12. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w klauzuli 

samolikwidacji drobnych szkód  dopisuje się, że: 

 

„dotyczy ona tylko szkód dla których franszyza redukcyjna wynosi nie więcej niż 2 000 zł.” 

 

13. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w klauzuli 

ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia zmienia się limit 

odpowiedzialności na: 

  

„ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym na 1.000.000 PLN”. 

 

14. W Załączniku A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zmienia się 

treść KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW na:  
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których 

zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:  

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona 

została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel 

wypłacił odszkodowanie oraz 

b)  konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem 

wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

wspólnego dla polis OG, KR, EEI, CPM limitu odpowiedzialności wynoszącego 50 000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) franszyza redukcyjna wynosi 2 000 zł w każdej szkodzie.” 

 

 

 W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

 

           Prokurent  

 

                Bogumiła Czerwiec 
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