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.TIP ZP I PN/U/2

Dot.

O 1

8.

ELC

przetargu nieograniczonego (numer ogloszenia: 507844-N-2018: data zamieszczenia
w Biule.nie Zamowiefi Publicznych: 19 sYcznia 2018 r .\ na uslugi p.n. ..Ubezpieczenie bud:rnk\w

i

budowli. maszvn. narzgdzi, urzadzeri zmechanizowan)tch, wyposa:2enia, sprzgtu elehronicznego
innych irodkdw trwal,vch. odpowiedzialnoici cwilnei w nyiqzku z prowadzonq dzialalnoiciq
i posiadarytm mieniem, na lata 2018 - 2019".

i

W odporviedzi nazapytania dotycz4ce w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyja6nieri:
Zaoytanie

l:

WyjaSnienie
Zapytanie

Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert na 30.01.2018 r.

l: Brak

zgody.

2: Prosimy o

potwierdzenie 2e wyl4czenia zawarte w OWU ofaz klauzulach do OWU
obowi4zuj4cych u Wykonawcy maj4 zastosowanie, chyba.2e ZamawiajEcy wprost
wl4czyl je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Wyja6nienie 2: Thk, potwierdzamy.
Zapytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku OC za szkody w Srodowisku naturalnym objgte
s4 tylko zdarzenia nagle, niezamierzone ani nieprzewidzianeprzezZamawiajqcego.

Wyja6nienie 3: Tak, pon+ierdzamy.
Zapytanie 4: Prosimy o wyl4czenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli warunk6w i taryf.
W),ja$nienie 4: WJrraiamy zgodg.

w ubiegtym roku Zamawiaj4cy nie wykonywal faktycznie
i nie uryskiwal przychodow z dzialalnoSci gospodarczej w ramach nastgpuj4cych PKD :
33.20.2 , 35.11.2, 35.12.2, 35.13.2, 35.14,2, 35.302, 39.12.2, 39.21.2, 39.22.2, 39.31.2,

Zapytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, 2e

38.32.2,39.00.2, 41.10.2, 41.20.2,42.21.2, 43.11.2, 43.12.2, 43_21.2, 43.22.2,43.29.2,
43.31.2, 43.39.2, 43.91.2, 43.99.2, 46.69.2, 46.77.2, 46. 90.2, 47.19.2,52.10.B, 69.20.2,
68.32.2,77.39.2,91.10.2,91.21.2,91.29.2,91.30.2,92.19.2,82.99.2,93.11.2,93.13.2..
Jeheli Zamawiajqcy nie moZe potwierdzi6 powyZszego, prosimy o wskazanie numer6w
PKD dzialalno$ci, kt6ra nie bylafaktycznie wykonywana w ubieglym roku.
Wyja5nienie 5: Ze wzglgdu na niedostatecznq iloit czasu niezbgdnego do udzielenia szczeg1lowej
odpowiedzi na pytanie odnoinie wymienionych PKD, informujemy i2 w zalqczniku
do SIW Czgit Iil OPZ Ubezpieczenia 2018-2019 zostal szczegdlowo wymieniona
- w rozbiciu na poszczeghlne rodzaje dzialalnoici - wysokoit osiqgnigtego przychodu
przez Zamawiajqcego, Dodatkowo Zamav,iajqcy realizowal w ramach wskazanych 6%o
przychodiw iedynie drobne prace budowlane. Nie wykonywal innych uslug.
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Zamaniaiqcy nie planuje rozpoczgcia wykonywania dzialalnoici dotqd faktycznie nie
wykonywanych, w tym m.in. produkcji paliwa alternatywnych, energii elektrycznej,
segregowanie odpadiw niebezpiecznych.
Zapytanie 6: Prosimy o wskazanie sprzgtu i maszyn budowlanych wykorzystywanych bezpoSrednio przy
dzialalnoSci zt^ri}zanej z segregowaniem, przetwarzaniem i skladowaniem odpad6w.

Wyja6nienie 6: Brak.
ll.apytanie 7: Prosimy o wyl4czenie z ochrony ubezpieczeniowej w.w skleLdnik6w mienia.

llap).tanie 8: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeh losowych.
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstale wskutek powodzi,
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialno6ci 1.000.000 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
WyjaSnienie 8: Brak zgody. Wyra2amy zgodg na wprowadzenie limitu odpowiedzialnoici 5.000.000 zl
na jedno i wszystkie zdarzenia.
ll.ap:fianie 9: Ubezpieczenia mienia od ogria i innych zdarzefi losowych.
Prosimy o potwierdzenie,2eponilsze przedmioty ubezpieczenia zostaly wyl4czone zSIWZ
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Zapytanie

I0:

Ubezpieczenie maszyn i urzqdzefi budowlanych.
Prosimy o wyl4czenie z srw z poni2srych przedmiot6w ubezpieczenia:

PMYCZEPA SPECJALM AGREGAT B.E(IRYCEM/SPAWALNCZ

ZABI,DOWA

M

SAI/OCI-ODZIEWXO

OM

OB77O

l0: Brak zgody. Wskazane wartoici urzqdzeri stanowiq integralnq czgiciq systemdw
zamontowanych na trwale na wskazanych pojazdach Zamowiajqcego. Wartoici

Wyjadnienie

do ubezpieczenia nie obejmujq szkdd, h1rych zakres objgty zostal polisq komunikacyjnq
AC.

i urz4dzeh budowlanych.
Prosimy o wykreSlenie z SIWZ wnioskowanego

llap).tarr ie 1 I : lJbezpieczeni e maszyn

zakresu ubezpieczenia

i

przyjgcie zakresu

ubezpieczenia przyjjtego w OWU Wykonawcy.

Wyja6nienie I

ll.apltanie

I2

:

I

Brak zgody.

: Odpowiedzialno(6 cywi lna:

Prosimy o potwierdzenie, zn zakres odpowiedzialno6ci lJbezpiecrycielaw zadnym przypadku
nie bgdzie wyk'raczalpozazakres ustawowej odpowiedzialnoSci Ubezpieczonego.

Wyja6nienie

I2

: Tak, potwierdzamy.

Zapytanie 13:

W zakresie ube4pieczenia OC prosimy o potwierdzenie, ire wszystkie rozszprzenia
odpowie&ialno6ci sanowi4 podlimity sumy gwarancyjnej.

Wyja6nienie l3 : Tak, potwierdzamy.
Zapytanie I 4: OdpowiedzialnoS6 cywilna:
Proszg o wyl4czenie zSIWZ poniZszych PKD:

- 42.9 1.2,42.99.2,42.1 t.z,

-

49.39.2,49.41.2,
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_Wyja(nienie l4: Brak zgody.

Zapytanie

I 5 : OdpowiedzialnoS6 cywilna:

W przypadku braku akceptacji na wyl4czenie z SIWZ PKD 42, prosimy o potwierdzenie
2e w ramach prowadzonej dzialalnoSci w ramach grupy 42 PKD - Zamawiajqcy
prowadzi dzialalno6ci tylko w zakresie ntiqzanym z wykonywanymi pracami w ramach
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych.
WyjaSnienie

I 5 : Tak,

potwierdzamy.

Zapylanie 1 6: Odpowiedzialno6i cywilna:

Prosimy o potwierdzenie, 2e Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane
przepisami Dyrektywy 20041351W8 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odpowiedzialnoSci za Srodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrzqdzonym Srodowisku naturalnemu.
WyjaSnienie

16

: Tak, potwierdzamy.

Zaoytanie 17: Prosimy o dopisanie w klauzuli terminu wykonania zabowiqzafiponizszego zdania:

(...)

pod warunkiem, ze na rachunku Ubezpieczaj4cego znajdowala sig wystarczaj4ca ilo66

wolnych 6rodk6w.
Wyja6nienie

I

7

: Zgoda na wprowadzenie zapisu.

Zapytanie l8: Prosimy o dopisanie, ze klauzulawarunk6w i taryfnie dotycry OdpowiedzialnoSci Cywilnej.
Wyja6nienie 18: Zgoda na modyfikacjg.

Z,apytanie 19: Prosimy

o

dopisanie

do klauzuli koszt6w

dodatkowych ponizszego

we

wsrystkich

podpunktach.

(...) - w granicach sumy

ubezpieczenia, w wysoko$ci nie przekraczajqcej 10% szkody

lecz nie wigcej ni2 50.000 zl
W)rja5nienie

I9:

Zgoda na wprow adzenie zapisu.

Zapytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, ze limity wskazane w klauzulach s4 ustalone na jedno i wszystkie
zAanpnia w okresie ube4pieczenia.
Wyjadnienie
l(.apytanie

20 : P otwierdzamy.

2l: Prosimy o

potwierdzenie, 2e w sprawach nieuregulowanych w SIWZ maj4 zastosowanie
przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. JeZeli OWU., w [zm klauzule dodatkowe
rozszerzaj1ce zakres ochrony, wskazuj4 przeslanki wyl1czaj4ce b4d:2 ograniczaj1ce
odpowiedzialnoSi ubezpieczyciela to maj4 one zastosowanie, chyba, 2e Zamawiajqcy wl4czyl
je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (doffcry warunk6w szczeg6lnych, rozszerzeh ochrony,
klauzul dodatkowych).
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lW),jaSnienie 2l : Tak. porwierdzamy.

Zamawiai4cv zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku. Prau,o Zamowien Publicznych
(tekst jednolity Dz.U.22017 r. poz. 1579 zpo2n. zm.) zmienia treS6 specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia dotycz4cej w/w przetargu nieograniczonego, poprzezzmiany w siwz, tj.:
1. W czgSci III SIWZ (OPZ) pkt 7. Klauzula terminu wykonani:r ,obo",ierufi - ot.ry-,rj"

brzmienie:
,,We wzajemnych rozliczeniach wynikaj4cych z niniejszej umowy, termin platnoSci uwa2a sig
za zachowany, jeZeli obci42enie rachunku bankowego dluznika na rzecz wierryciela nast4pilo
najp6Zniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, 2e na rachunku Ubezpieczajqcego znajdowala
sig wystarczaj4ca iloSi wolnych Srodk6w."

III slwz (oPZ) pkt 8. Klauzula warunk6w i taryf - rt.a.*u;e n.rrnierl"'
przypadku
doubezpieczenia, uzupelniania lub podwyZszania sumy ubezpieczenia
,,W
(gwarancyjnej) bqdL limitu odpowiedzialno5ci w okresie ubezpieczen ia, zastosowanie mie6 bgd4
warunki umowy oraz stopy skladek (stawki) nie mniej korzystne dla Zamawiaj4cego ni2
obowi4zuj4ce w umowie tbezpieczenia. Klauzula warunk6w i taryf nie, dotyczy Odpowiedzialno6ci

2. w

czgsci

Cywilnej."

3.WczgSciIIISIwZ(oPZ)pkt.l2KIauzuIakoszt6wdodatkowy"t,-@
,,ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszt;r, o kt6rych mowa poni2ej:
l. koszty zabezpieczenia Zamawiaj4cego mienia przed szkod4 w przypadku bezpoSredniego
zagrohenia wyst4pienia zdarzenia objgtego zakresem ubezpieczenia - w granicach sumy
ubezpieczenia, w wysoko6ci nie przekraczaj1cej l0%o szkody lecz nie wigcej niL 50.000 zl,

2.
3.

koszty zuri4zane z ratunkiem Zamawiaj4cego i dotknigtego szkod4 mienia, maj4ce na celu
niedopuszczenie do zwigkszenia strat - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokoSci nie
przek,raczaj4cej l0% szkody lecz nie wigcej niZ 50.000 zl,
koszty uprz4tnigcia pozostaloSci po szkodzie,lqcznie z kosztami rozbi6rki i demonta2u czgSci
niezdatnych do u2ytku, w tym wyburzania i odgruzowywania
- w granicach sumy ubezpieczenia, w wysoko6ci nie przeV,raczaj1cej l0% szkody lecz nie
wigcej niZ 50.000 zl,

4.

zwigkszone koszty odtworzenia maszyn, urzqdzefi lub ich element6w wykonanych
na specjalne zam6wienie, powstale w wyniku trudnoSci z ich ponownym zakupem, odbudow4,
napraw?, montaZem

w granicach sumy ubezpieczenia, w wysoko6ci nie przeVtaczaj4cej l0% szkody lecz nie
wigcej niZ 50.000 zl
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (za wyj4tkiem lotniczego), pod warunkiem, 2e takie koszty s4 poniesione
w zlrti4zku ze szkod4 zaktor1Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoSd na mocy postanowieri
umowy
- w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokoSci nie przek'raczajqcej 10o/o szkody lecz nie
wigcej niZ 50.000 zl.

-

5.
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Koszty, o kt6rych mowa w ust. I pkt. I i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez wzglgdu na wynik
dzialafi zab e zpie czaj4cych i ratown ic zych. "

Zmiana treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zostala dol4czona do specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia i stanowi jej integraln4 czg66.
Proszg o nienyloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

PREZES ZARZADU

(. G"ult_u_L.
Sawofsrydlarcvta
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