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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 

 

ZADANIE I    

Pytanie 1: Wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego franszyz i udziałów 

własnych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: Pozostałe 

franszyzy i udziały własne – zgodnie z podanymi franszyzami w klauzulach 

dodatkowych 

Lub wskazanie w jakich przypadkach franszyzy lub udziały własne mogłyby być 

zniesione. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Pozostałe  franszyzy i udziały 

własne  zniesione z wyłączeniem  franszyz i udziałów własnych określonych w 

klauzulach  dodatkowych”. 

Intencją Zamawiającego jest nie stosowanie przez Wykonawcę innych franszyz / 

udziałów własnych wynikających z OWU Wykonawcy. 
 

Pytanie 2: Wnosimy o wprowadzenie zapisu w treści SIWZ: ustalony limit 

odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje do czasu realizacji wszystkich zaleceń 

polustracyjnych ustalonych po audycie. 
 

Odpowiedź: 
 

O ile intencją Wykonawcy jest odniesienie się do limitu 500.000 PLN na jedno                     

i 1.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru,  wybuchu(eksplozji), 

dymu, sadzy  określonego  w   opisie przedmiotu zamówienia,  Zamawiający wyraża  

zgodę na dodanie zapisu. 
 

 

 

 

 

           

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
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 Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wskazana w PD i CPM franszyza 10% 

wartości szkody nie mniej niż 50.000 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, osmolenia   

nie będzie miała zastosowania dla szkód powstałych z w/w ryzyk w budynkach biurowych             

i mieniu w nich zlokalizowanym oraz w maszynach znajdujących się poza budynkami/ 

budowlami( z uwzględnieniem namiotów) sortowni i składowiskiem odpadów, o ile pożar, 

wybuch, dym i osmolenie powstały z przyczyn niezwiązanych z sortowaniem i 

składowiskiem odpadów. W takim przypadku  zastosowanie będą miały podstawowe 

franszyzy redukcyjne określone w  SIWZ. 
 

ZMIANA SIWZ 

 

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

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

losowych:  
 

Jest: 

„Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”  

Zmienia się na: 

„Rozdział I- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD)” 
 

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

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD) – 

Franszyzy i udziały własne: 
 

Jest: 

Pozostałe franszyzy i udziały własne - zniesione  

Zmienia się na: 

 „Pozostałe  franszyzy i udziały własne  zniesione z wyłączeniem  franszyz i udziałów 

własnych określonych w klauzulach  dodatkowych”.  
 

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

Ubezpieczenie Mienia - Rozdział I - Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD) -

Punkt 1- Zakres ubezpieczenia   oraz Rozdział  III – Ubezpieczenie maszyn, urządzeń               

i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM) - Punkt 1- Przedmiot i zakres 

ubezpieczenia: 
  

Jest: 

„Dla ryzyka pożaru, wybuchu (eksplozji), dymu i sadzy ustala się limit odpowiedzialności 

500.000 PLN na jedno i 1.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

który ulega konsumpcji po szkodzie. Wskazany limit jest wspólny dla PD i CPM”. 

Zmienia się na: 

 „Dla ryzyka pożaru, wybuchu (eksplozji), dymu i sadzy ustala się limit odpowiedzialności 

500.000 PLN na jedno i 1.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

który ulega konsumpcji po szkodzie. Wskazany limit jest wspólny dla PD i CPM. Ustalony 

limit odpowiedzialności Wykonawcy  obowiązuje do czasu realizacji wszystkich zaleceń 

polustracyjnych ustalonych po audycie”. 

 

 W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

             Prezes Zarządu 

 

                 Robert Stachowicz 
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