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odpowiedzi

Zapytanie

l:

na zapytania dotycz4ce wlw

Jaka jest warto66 najwigkszej

WyjaSnienie I : Naiwigksza

przetargu nieograniczonego udzielamy wyja5nief:

lokaliracj

wartoit mienia znojduje

sig na terenie oczyszczalni iciek6w.

Zapytanie 2: Jaka jest wnioskowana suma ubezpieci
i innych zdarzefi losowych?

YJJsiniente 2:

: Przedmiotem

ubezpieczenia sq irodki wymienione zgodnie z zalqcznikami do SIll/2.

Zapytanie 3: Jakie rodzaje dzialalnoSci wg numei6
Zarnawiaj4cego w 2017r.? Prosimy o podanie odpowiednich numer6w pKD.
Wyjadnienie 3: Zamawiaiqcy olcreilil i podal w dokumentacji przetargowej wszystkie wykonywane
rodzaje dzialalnoici wg PKD.
Zapytanie 4: Czy Zamawiaj4cy wyraLa zgodg na objgcie
wyl4cznie dzialalnoSci faktycznie wykonywanych przez Zamawiajqcego wg numer6w
PKD z 2007?

Wyja6nienie

4:

Ochronq ubezpieczeniowq majq zostat objgte wszystkie rodzaje dzialalnoici
wykonywane przez Zamm,uiajqcego i wskazane w dokumentacji przetargowej.

Zapytanie 5: Czy Zamawiaj4cy przewiduje w latach 2018-2019 istotn4 zniang struttury procentowe.l
osi4ganych prrychod6w w stosunku do podanej w SIWZ ?
WyjaSnienie 5: Nie przewiduje.
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Zap:rtanie 6: Czy Zamawiaj4cy potwierdza, ze
a) nie zbiera, nie segreguje, nie przetwarzainie skladuje odpad6w niebezpiecznych
b) nie zajmuje sig recyklingiem odpad6w;

c)

odpady (sortowane, skladowane) nie stanowi4 przedmiotu ubezpieczenia

d) nie ulegty zmianie gospodarka odpadami, miejsca skladowania
odpad6w oraz zabezpieczenia plpoL tych miej sc

e) nie ulegly istotnej zmianie rodzaje odpad6w zbieranych

f)

;

i

i

sortowania

sortowany

Zamawiajqcego i spos6b ich sortowania
zamawiai4cy nie prowadzi innego rodzaju dzialalnosci w budynkach
odbywa sig sortowanie odpad6w ani w najblizsrym ich s4siedawie

ch

,w

g) zamawiaiqcy zarz}dza wylqcznie nieczynnym skladowiskiem

przez

kt6rych

odpad6w

w Ziemielowicach, na kt6rym nie deponuje sig odpad6w niebezpie cznych?
h) nie ulegla istotnej zmianie wartoS6 Srodk6w trwalych wskazanych do ubezpieczenia
ztviqzanych bezpoSrednio z sortowaniem i/lub przetwarzaniem odpad6w
i dotyczy
wylqcznie Sortowni prry ul. Grunwaldzkiej w Namyslowie
i) nie ulegla istotnej zmianie warto5i Srodk6w trwatych wskazanych do ubezpieczenia
nxi4zanych bezpoSrednio z wysypiskiem Smieci ?
w prrypadku braku mozliwosci potwierdzenia powyZszych stwierdzef, prosimy

o podanie szczeg6lowego uzasadnienia

Wyja6nienie

6:

Potwierdzamy powyisze. Natomiast w przypadku sWadowiska odpad6w
w Ziemielowicach Zamawiajqcy posiado zgodg na jego uiwanie. Nie wyklucza
s ig mo2 I iw oi c i czg i c i ow e go skl adow an io.

Zapytanie 7: Czy Zamawiaj1cy

rg,

i innych zdarzefi losowych Srodk6w trwalych zwi4zanych bezpo5rednio
segregowaniem, przeffitarzaniem i skladowaniem odpad6w lub zamiennie
na wprowadzenie limitu odpowiedzialnoSci w wysokoSci 500 000 zl (lub w
innej
mo2l iwej do prryj gcia przez Zamawiaj
wysokoSc
i)?
4cego
od ognia

z

Wyja6nienie 7: Zamawiajqcy nie wyra:Za zgody.

Zapytanie

8: Czy Zamawiaj1cy

*yra2

z ubezpieczenia OC dzialalno5ci?
Wyja6nienie 8: Zamawiajqcy nie wyra:2a zgody.

Zapllanie 9: Czy Zanawiaj4cy zajmuje rig p.oA
Wyja6nienie 9: Nie zajmuje sig.

Zapltanie 10: Czy Zamawiaj4cy uzyskuje

p.,

wysokoSci?.

WyjaSnienie l0:.n/re.
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Czy Zamawiajqcy potwierdza, Le jeheli OWU
wyl}czaj}ce bqdl ograniczaj4ce odpowiedzialnoS6 ubezpiecryciela to maj4 one
zastosowanie, chyba 2e Zamawiaj4cy wyrafnie, wprost wlqczyl je do zakresu
ubezpieczenia w SIWZ.

W),jaSnienie I I : Tak ponuierdzamy.

Zaoytanie 12: Czy Zamawiajqcy potwierdza,

ze

zastosowanie maj4 OWU wykonawcy.

Wyja6nienie

12

Zapytanie 13:

: Tak potwierdzamy.

Cry Zamawiaj4cy wyruLa zgodg
i umowy do Zadania I a w szczeg6lnoSci zapisu zobowi4zuj4cego Wykonawcg
do dostarczenia polis komunikacyjnych na l0 dni przed rozpoczgciem ochrony
trbezpieczeniowej?

Wyja6nienie 13: lYyrazamy zgodg ma zmiang zapisu olcreilajqcego termin dostarczenia polis
dni przed rozpoczgciem ochrony ubezpieczeniowej.

na

5

Zapytanie 14: Czy Zamawiaj1cy WraZa zgodg na wyke3
w szczeg6lno6ci zapis6w dotycz4cych kar umownych zwi4zanych z nieterminowym
dostarczeniem polis?
WyjaSnienie 14: Wy.aiamy zgodg na odstqpienie od zapisu.

Zapytanie 15: Czy Zamawiaj4cy wyraLa zgodg,
18.12.2017r. do godz.l4.00. ?
Wyja6nienie 15: Zamawiajqcy nie wyraia zgody.
Zapytanie 16: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na w

za

szkody w Srodowisku naturalnym i szkody w Srodowisku zwiqzane
z prowadzeniem skladowiska odpad6w w wysoko6ci 250 000 zl poprzez nastgpuj4ce
dookre6lenie, ,,Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody w Srodowisku
w tym za szkody mriqzane z prowadzeniem skladowiska odpad6w komunalnych
w Ziemielowicach"?
WyjaSnienie 16: Nie ma zgody na wprowadzenie lqcznego limitu odpowiedzialnoici za szkody
w Srodowisku naturalnym i szkody nuiqzane z prowadzeniem skladowiska
odpod6w. Wyrahamy zgodg na zmniejszenie limitu w pkt. 3.6. Wezpieczenie
odpowiedzialnoici cywilnej z tytulu odpowiedzialnoici za szkody w irodowisku
zwiqzane z prowadzeniem SWadowiska odpadfw komunalnych w Ziemielowicach.
Limit odpowiedzialnoici Aezpieczyciela 150 000 zl.
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Zapytanie 17: Czy zamawiaj4cy zezwala na wprowadzenie w zinr

integralnej 500 zl?

W

przypadku braku zgody,

cz!

zamawiajqcy dopuszcza

wprowadzenie innej franszyzy integralnej? Jezeli tak to jakiej wysokoSci?
Wyja5nienie

l7: Wysokoil zaproponowanychfranszyz i
wedlug kryteri6w wskazanychw

udzial6w wlasnych bgdzie podlegat ocenie

SIW.

Zaoltanie 18: Czy wszystkie pojazdy z zal4cmik;
zmiana liczebnoSci floty od ogloszenia przetargu, jezeli tak proszg

o wskazanie

pojazd6w wykreSlonych lub dodanie nowych
WyjaSnienie 18: Pojazdy podlegajqce ubezpieczeniu zostaly wymienione w zalqczniku a.

Zapytanie 19: Czy sumy ubezpieczenia dla pojazd6w s4 zak
obowi4zuj4cych polis?

wyjasnienie 19: sumy zostaly zaktualizowane na dzieri przygotowania przetargu.
Zapytanie 20: Czy zamawiajqcy dopuszcza na r6znicowanie
okresach ubezpieczenia, w granicach zadeklarowanej lqcznej skladki przedstawionej
w formularzu ofertowym?
Wvia6nienie 20: Nie dopuszcza.

Zaoytanie?l: Czy zamawiaj4cy dopuszcza w przypadku NNW
doliczonej do pierwszej raty?

Wyjai;nienie2l: Tak
Zapytanie

22: Czy zamawiaj4cy

w

ryzyku odpli
prryjmowanie wyl4czenie pojazd6w nie starsrych niZ 15 lat, wg nastgpuj4cego
dopuszcza

katalogu:
a) samochody osobowe;
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony;
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony (zamikrobusy uznaje sig
pojazdy osobowe, w kt6rych dopuszczalnaliczbamiejsc wynosi 9 lub wigcej);
d) samochody cig2arowe o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony;

e) inne pojazdy

wykonane przez adaptacjg samochodu osobowego, pojazdy
wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN
niezalelnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie calkowitej
do 3,5 tony.

Wyjainienie22: Tak.
Zapytanie23:Cryzamawiaj4cydopuszczastosowaniesktadkimin
okreSlonej na etapie skladania oferty.
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W:rjalnienie 23: Tak.
Zapytanie24: Prosimy o odst4pienie od stosow
Wyja6nienie 24: Brak zgody na odstqpienie. Akceptacja klauzuli bqdi
lvyteri1w w skazanych w SIWZ.

Lapytante 25: Czy zamawiajqcy dopuszcza w
ryzyku OC
jednostkowej per pojazd.

jej

brak podlega ocenie wedlug

i AC fo.m@

Wyjainienie 25: Tak.
LapYante zo: rroslmy o lnrormacJQ czy pojazdy specjalne zal1czone w zalqczniku spelniaj4
warunki
poniZszej definicji:

Pojazd specjalny -pojazd przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, kt6ra
powoduje koniecznoSd dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego
wyposazenia, nie przeznaczony do przewozu ladunk6w i/lub os6b poza osobami
i przedmiotami zttti4zanymi z wykonywaniem tej funkcji.
Wyja1nienie26: Tak.

Zaoytanie 27: Prosimy o potwierdzenie, Le *
w SIWZ b9d4 miaty zastosowanie og6lne i szczeg6lne warunki ubezpieczenia
ubezpieczaj4cego aktualne na dziefi skladania oferty i obowi4zuj
4ce przezcaty okres
r e alizacji zam6wi en ia.
Wyja(nienie 27: Tak potwierdzamy
Zapytanie 2S: Prosimy o przesunigcie terminu sktud
zmian)
Wyja(nienie 28: Brak zgody.
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zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zanowiei
Publicznych (tekst jednolity Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1579 z p62n. zm.) zmienia treS6 specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia dotycz4cej w/w przetargu nieograniczonego, poprzez zmiany
w siwz, tj.:

W czgSci I SIWZ (IDW) pkt 13/13.3/3) otrzymuje brumienie:
..qferowane frans4v4v

w

ub e zp

i e cz

i

udzial.v wlasne

eniac h dobrow

W czg5ci II SIWZ
otrzymuje brzmienie:

o

lnyc h

-

ocenie podlegajq oferowanie franszyzy

"

R UMOWY)

- zadanie I -

i

udzialy wlasne

ubezpieczenia komunikacyjne $ 11 ust 5

,,Ubezpieczyciel przekale dokumenty bgdqce potwierdzeniami zawarcia um6w ubezpieczenia
obowiqzkowego wa2ne od dnia 01.01.2018r. Wezpieczyciel zobowiqzany jest dostarczyt
dokumenty na 5 dni przed datq el<spiracji polis obowiqzujqcych od dnia 01.01.2018r. do dnia
wygainigcia umowy generalnej. Ubezpieczyciel w przypadku nowo nabytych pojazddw lub innych
poiazddw nie wymienionych w SILVZ, zobowiqzany jest do przekazania dokument|w w ciqgu 24
godzin, pod warunkiem, 2e Zamav,iajqcy lub jego Pelnomocnik wyile wniosek drogq elehronicmq
do godz. 12:00 i telefonicznie powiadomi Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel w przypadku nowo

nabytych poiazdfw lub innych pojazddw nie wymienionych w SIWZ, zobowiqzany jest
do przelrazania dokumentdw w ciqgu 48 godzin pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy lub jego
Pelnomocnikwyile wniosek drogq elehronicznq do godz. t2:00."

W

czgSci

II

UMOW\)

SIWZ

skreSla sig ust. 6

tj.:

-

zadanie

I-

ubezpieczenia komunikacyjne w $

"ta
ewnie: minu- dziesigipreeene za
leeszty

firiqzatte z destarezenient doteantentdrt

w

ll

kai*

pelnipolq'rrt'a Ubezpieez)teiel, "

Zmiana treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zostala dolqczona
istotnych warunk6w zam6wienia i stanowi jej integraln4 czgS6.
Proszg o niea,yloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

do

specyfikacji

nryfzrs zARzADrr
'l <r.- lAr.'.'r

KrOszfl
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