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/ PN/U/20 1 8. ELC

przetargu nieograniczonego (numer ogloszenia: 518977-N-201
w Biuletvni
2018 r.) na

8; data zamieszczenia

i

budowli, mas4vn. narzgdzi. urzqdzeri zmechanizowanych, w)tposa:2enia. sprzgtu elehronicznego
i innych irodkdw trwatvch. odpowiedzialnoici cwilnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoiciq
i posiadanltm mieniem, na lata 2018 - 2019".
W odpowiedzi na zapytania dotycz4ce w/w przetargu nieograniczonego udzielarny wyja6nieii:
Zapytanie

l:

Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert na

27 .02.2018 r.

WyjaSnienie 1: Brak zgody.

Zapytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, 2e
- wyl4czenia zawarte w OWU oraz klauzulach do OWU obowi4zuj4cych u Wykonawcy
maj4 zastosowanie, chyba 2e Zamawiaj4cy wprost wlqczylje do zakresu ubezpieczenia

w niniejszej SIWZ;
- w przypadku OC za szkody w Srodowisku naturalnym , ochron4 objgte
nagle, niezarcier zone i

n

i

eprzew idziane pr zez Zamawi

s4

tylko zdarzenia

aj 4ce go ;

- poza mieniem wyl4czonym z ochrony ubezpieczeniowej (Cz. lll OPZ pkt.l Informacje
dodatkowe pkt.2) na terenie Sortowni odpad6w i na terenie Skladowiska
w Ziemielowicach nie sQ uZytkowane inne masryny i urzqdzenia wskazane
do ubezpieczenia.

\I[da6nienie 2 ; Tak, potwierdzamy.

Tqyt^nie3: Prosimy o zmiang wysoko5ci frarszyzy redukcyjnej 2500 zl na I

000 zl w nastgpuj4cych

ubezpieczeniach:
- mienia od ognia

i innych z&arzpir losowych
- odpowiedzialno6ci cywilnej.
Wyjadnienie 3: Brak zgody.

Zaaytafie 4: Prosimy o wyl4czenie z zakesu ubezpieczenia OC klauzuli warunk6w i taryf.
Wyja6nienie 4: WjtraZamy zgodg.

Z;4tyanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze w ubieglym roku Zamawiajqcy nie wykonywal faktycznie
i nie uzyskiwal przychod6w z dzialalno5ci gospodarczej w ramach nastgpul4cych PKD :
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33.20.2,35.1LZ,35.12.2,35.13.2,35.14,2,35.302,39.12.2,39.21.2,39.22.2,39.31.2,
38.32.2,39.00.2,4t.10.2,41.20.2,42.21.2,43.11.2,43.t2.2,43.2t.2,43.22.2,43.29.2,
43.31.2,43.39.2,43.91.2,43.99.2,46.69.2,46.77.2,46.90.2,47.19.2,52.10.8,69.20.2,
68.32.2,77.39.2,81.10.2,81.21.2,81.29.2,81.30.2,82.19.2,82.99.2,93.11.2,93.13.2..
Jeileli Zamawiaj4cy nie moze potwierdzi6 powy2szego, prosimy o wskazanie numer6w
PKD dzialalno6ci, kt6ra nie bylafaktycznie wykonywana w ubieglym roku.
WlrjaSnienie 5: lnformujemy i2 w zalqczniku do SIWZ Czgit III OPZ Ubezpieczenia 2018-2019 zostal
szczeghlowo wymieniona - w rozbiciu na poszczegdlne rodzaje dzialalnoici - wysoko*t

osiqgnigtego przychodu przez Zamawiajqcego. Dodatkowo Zamm,viajqcy realizowal
w ramach wskazanych 6% przychodiw jedynie drobne prace budowlane. Nie
wykonywal innych uslug. Zamawiajqcy nie planuje rozpoczgcia wykonywania

dzialalnoici dotqd faktycznie nie wykonywanych,

w tym m.in.

produkcji paliwa

alternatywnych, energii elektrycznej, segregowanie odpaddw niebezpiecznych.

Zapytanie 6: Prosimy o z.alTczenie aktualnego zalwiadczenia o przebiegu ubezpieczeri.
W:rjaSnienie 6: Przekazujemy w dokumentacji do SWZ przetargowej ahualne zaswiadczenie.

Zapytanie

7

: OdpowiedzialnoS6 cywilna:

Prosimy o potwierdzenie, zE zakres odpowiedzialnoSci Ubezpieczyciela w 2adnym prrypadku
nie bgdzie wykraczal pozazak,res ustawowej odpowiedzialnoSci Ubezpieczonego.

Wyja5nienie 7: Tak, potwierdzamy.

Zapytanie

ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie,
odpowiedzialno6ci stanowia podlimity sumy gwaftmcyjnej.

8: W zakresie

2n wszystkie

rozszprzpnia

WyjaSnienie 8: Tak, potwierdzamy.

Zaoytanie 9: OdpowiedzialnoSd cywilna:
Prosimy o wyl4czenie z SIWZ poniZszych PKD:
49.39.2, - Pozostaly transport l4dowy pasaZerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.2, - Transport drogowy towar6w
52.10.B, - Transport morski iprzybrzehny pasaZerski

lub potwierdzenie, w jakim zakresie Zamawiajqcv prowadzi dzialalno66 w

ilw

ramach

PKD.

W)rja5nienie 9: Brak zgody, Zamawiajqcy nie prowadzi dzialalnoici zarobkowej we wskazanym powy2ej
zalcresie. Wskazane PKD dotyczq jedynie dzialalnoici mo2liwej do wykonywania przez

Zamawiajqcego wpisanej do KRS zgodnie z umowq spdtki

Zapytanie l0 : OdpowiedzialnoS6 cywilna:

Prosimy

NIP: 752-13-.28416
Sad Rejonoury

-

S4d Gospodarczy

o

potwierdzenie, 2e Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane

REGON: 531622986

VIII Wydzial Krajowego

KRS:0000033145

Rejestru S4dowego w Opolu, Kapital Zakladowy: 42 431000 PLN

E K:

OW

$D

u

Mar ah s ka

::H:,[si,"iff;il',]:,:r"#

Spotka z o.o. w Namyslowie

[]

:'_'*l[.ffi

przepisami Dyrektywy 2004135/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odpowiedzialno6ci za Srodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrzqdzonym Srodowisku naturalnemu.
WyjaSnienie

Zapytanie

I0

ll:

: Tak, potw ierdzamy.

Prosimy o dopisanie w klauzuli terminu wykonania zobowiqzah ponizszego zdania:
(...) pod warunkiem, 2p na rachunku Wezpieczaj4cego majdowala sig wystarczaj4ca iloS6
wolnych 5rodk6w.

Wyja$nienie I

l;

Zgoda na wprowadzenie zapisu.

Zapytanie 12: Prosimy o dopisanie, 2p klauzulawarunk6w i taryf nie dotyczy Odpowiedzialno5ci Cywilnej.

Wyja6nienie 12: Zgoda na modyfikacjg.

o

dopisanie do klauzuli koszt6w dodatkowych poniiszego we wsrystkich
podpunktach 3; 4; 5.(...) - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokoSci nie przekracajqcej

Zaoytanie 13: Prosimy

10% szkody lecz nie wigcej niZ 50.000 zl

Wyja6nienie 13: Zgoda na wprowadzenie zapisu.

Zapytanie 14:- Prosimy o potwierdzenie, 2e w sprawach nieuregulowanych w SIWZ majq zastosowanie
przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jezeli OWU, w tym klauzule dodatkowe
rozszerzaj1cn nkres ochrony, wskazuj4 przeslanki wylqczaj4ce bqdL ograniczaj4ce
odpowiedzialno66 ubezpieczyciela to maj4 one zastosowanie, chyb4 2e Z.amawiaj4cy wl1czyl
je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunk6w szczeg6lnych, rozsznrzefi ochrony,
klauzul dodatkowych).

Wyja6nienie 14: Tak, potwierdzamy.

Zanoawiajqcy zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiert Publicznych
(tekst jednolity Dz.IJ.22017 r. poz. 1579 zp62n. zm.) zmienia tre66 specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia dotycz1cejwlw przetargu nieograniczonego, poprzezzmiany w siwz, tj.:

1. W czgSci m SIWZ (OPZ)
l. Pkt III. KLAUZULE - wyjaSnienie

treSci klauzul, pktT otrzymuje brzmienie:
z niniejszej umowy, termin platno6ci uwaZa sig
wynikaj4cych
,,We wzajemnych rozliczeniach
za zachowany, je2eli obci42enie rachunku bankowego dluZnika na rzecz wierzyciela nast4pito
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2.

J.

@

najp6Zniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, 2e na rachunku UbezpieczajEcego
znajdowala sig wystarczaj4ca ilo56 wolnych 6rodk6w".
Pkt III KLAUZULE - wyjaSnienie treSci klauzul, pkt 8 otr4,muje brzmienie:
,,W przypadku doubezpieczenia, uzupelniania lub podwyZszania sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej)bqdL limitu odpowiedzialno$ci w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mie6 bgd4
warunki umowy oraz stopy skladek (stawki) nie mniej korrystne dla Zamawiaj4cego ni2
obowi4zuj4ce w umowie ubezpieczenia (nie dotyczy odpowiedzialnosci cywilnej)".
Pkt. m KI-AUZULE - wyja6nienie tresci klauzul, pkt l2 otrzymuje brzmienie:
,,Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o kt6rych mowa poniZej:
l. koszry zabezpieczenia Zamawiaj4cego mienia przed szkod4 w przypadku bezpoSredniego
zagrohenia wyst4pienia zdarzenia objgtego zakresem ubezpieczenia - w granicach sumy
ubezpieczenia,

2. koszty zwiqzane z ratunkiem Zamawiajqcego i dotknigtego szkod4 mienia, maj4ce na celu
niedopuszczenie do zwigkszenia strat - w granicach sumy ubezpieczenia,
3. koszty uprz4tnigcia pozostalo6ci po szkodzie,l1cznie z kosztami rozbi6rki i demontaZu czgsci
niezdatnych do u4rtku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia,
w wysokoSci nie przekraczaj1cej l0% szkody lecz nie wigcej niZ 50.000 zt
4. zwigkszone koszty odtworzenia masryn, urz4dzert lub ich element6w wykonanych
na specjalne zam6wienie, powstale w wyniku trudnoSci z ich ponownym zakupem, odbudow4,
naprawQ, monta2em - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysoko6ci nie przek*aczaj4cej l0%
szkody lecz nie wigcej ni2 50.000 zl
5. 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
zwi1zku ze szkod1 za kt6r4 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoSd na mocy postanowieri
umowy - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysoko5ci nie pne?,raczaj4cej l0% szkody lecz nie
wiecej ni2 50.000 zl
Koszty, o kt6rych mowa w ust. I pkt. 1
dzialafi zab ezpieczaj4cych i ratown i czych.

- w granicach

i 2, ubezpieczyciel pokrywa bez wzglgdu na wynik

sumy ubezpieczenia, w wysokoSci nie przek,raczajqcej l0% szkody".

Zmiana tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zostala dol4czona do specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia i stanowi jej integraln4 czg(i(,.
Proszg o niezwloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

PBEZES ZARZADU

l{. GudL.c,-".
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