
Orli Staw, dnia 6 czerwca 2014 r. 

 

UA.271.1.5.2014  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ubezpieczenia 
komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i 
Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 118257-2014  
z dnia 02.06.2014 r.  

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek 
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie 
„Zadanie nr 1 
 
a) Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli wypłaty zaliczki (Rozdział 2, I Ubezpieczenie 
mienia od wszystkich, ryzyk Punkt 10, Podpunkt 10.7; Rozdział 2, II Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk,  Punkt 8). Proponujemy poniższą treść: 
W przypadku ustalenia odpowiedzialności przez Wykonawcę, na wniosek Ubezpieczonego, w 
terminie 14 dni od daty ustalenia odpowiedzialności, Wykonawca wypłaci zaliczkę w 
wysokości do 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego 
odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 
b) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w klauzuli przepięć (Rozdział 2, Punkt 5, 
Podpunkt 5.3) w wysokości 150.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
c) Wnioskujemy o zmianę brzmienia klauzuli katastrofy budowlanej (Rozdział 2, Punkt 5, 
Podpunkt 5.8) i nadanie jej poniższej treści: 
 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 
I. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku 
lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały 
powiadomione podmioty określone w art. 75  ust.1 Prawa Budowlanego. 
II. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 



A. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do 
naprawy lub wymiany, 

B. uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku, 

C. awarii instalacji. 
2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do 
rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
3. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi 5 
000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
d) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wandalizmu (Rozdział 2, Punkt 5, 
Podpunkt 5.7) w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
e) Prosimy o wykreślenie pojęcia dewastacja (Rozdział 2, Punkt 4, Podpunkt 4.2.15) 

 
 
f) Wnioskujemy o zastąpienie pojęcia eksplozja (Rozdział 2, Punkt 4, Podpunkt 4.2.3) 
definicją wybuchu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych 
Zdarzeń Losowych o nr MP/OW044/1010 z dnia 1 października 2010: 
wybuch uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym 
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; 
w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania 
zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich 
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie 
ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu 
zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 
 
g) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia nowych 
lokalizacji (Rozdział 2, Punkt 2, Podpunkt 2.2) w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
h) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w klauzuli rozbicia powierzchni szklanych 
(Rozdział 2, Punkt 5, Podpunkt 5.6) w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 

 
 
i) Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli poszukiwania wycieku (Rozdział 2, Punkt 5, 
Podpunkt 5.5) i zastosowanie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
j) W nawiązaniu do punktu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia (Rozdział 2, Punkt 4, Podpunkt 4.2) 
wnioskujemy o zastosowanie w tym miejscu treści klauzuli 006 OWU OC/OW034/1010 

 
 



k) W przypadku Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia (Rozdział 2) proponujemy stosowanie definicje szkody 
zgodnie z OWU OC/OW034/1010. 
 
l) W przypadku Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia (Rozdział 2, Punkt 6, Podpunkt 6.2) proponujemy 
zastąpienie zapisu: „W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia suma gwarancyjna ustalona będzie na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w czasie trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Suma gwarancyjna 
będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie” zapisem: „W odniesieniu do 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia suma 
gwarancyjna ustalona będzie na jeden i wszystkie wypadki w czasie trwania rocznego okresu 
ubezpieczenia. Suma gwarancyjna będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie.” 
 
 
Zadanie nr 2 
 
Wnioskujemy o zastąpienie zapisu: „W przypadku nabycia nowych pojazdów przez 
Zamawiającego Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza 
pojazdu z dniem przejścia własności pojazdu na Zamawiającego lub rejestracji pojazdu. 
Zamawiający zobowiązany jest zgłosić powyższy fakt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych 
liczonych od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub rejestracji pojazdu” 
zapisem „W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Zamawiającego Wykonawca udzieli 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza pojazdu z dniem przejścia własności 
pojazdu na Zamawiającego lub rejestracji pojazdu. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić 
powyższy fakt Wykonawcy w dniu zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub rejestracji 
pojazdu”.” 
 
Odpowiedź:  
Ad. Zadanie nr 1 

Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. c) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących katastrofy 
budowlanej wg. następującej treści: 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 
I. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku 
lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały 
powiadomione podmioty określone w art. 75  ust.1 Prawa Budowlanego. 
II. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
A. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do 

naprawy lub wymiany, 
B. awarii instalacji. 



2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do 
rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich 
mienie. 
3. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi 
6 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Ad. d) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli wandalizmu w 
wysokości 150 000,00 PLN. 

Ad. e) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów, jednocześnie 
informuje iż ryzyko wandalizmu jest w zakresie ubezpieczenia zgodnie z zapisami Rozdział 2, 
punkt 5 podpunkt 5.7, z uwzględnieniem zapisów niniejszego pisma. 

Ad. f) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. g) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego 
pokrycia w wys. 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ad. h) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli rozbicia powierzchni 
szklanych w wys. 70 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ad. i) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. j) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. k) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. l) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 

Ad. Zadanie nr 2  
Zamawiający uznaje, że Wykonawca zadając to pytanie miał na myśli Zadanie nr 3, a nie 
Zadanie nr 2, jak wskazał w piśmie, gdyż treść pytania na to wskazuje.  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) powyższe odpowiedzi – w 
części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się integralną częścią 
SIWZ. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 
zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 
1) Punkt 13.1 i 13.2 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

„13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 
sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Cekóww nieprzekraczalnym terminie: 



 
 

do dnia  
 

11  czerwca 2014 
roku 

 
do godz.  

 
10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać w następujący sposób: 
2.1. W przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 1 –Usługa ubezpieczenia majątkowego 

oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina”, zgodnie z pkt 4.4.1.: 

 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
„Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności 

cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z 
podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadania nr 3”  

 - Zadanie nr 1 ” 
 
 Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca  2014 r. godz. 10.05 
 
2.2.  W przypadku złożenia oferty na Zadanie nr  2: Usługa ubezpieczenia majątkowego hali 
sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw”, będącym własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina”, od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji” ”, zgodnie z pkt 4.4.2: 

 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
„Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności 

cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z 
podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadania nr 3”  

 - Zadanie nr 2 ”   
Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca  2014 r. godz. 10.05 

 
 
2.3.W przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 3 – Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego 
pojazdów należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 
zgodnie z pkt. 4.4.3. 

 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
„Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności 

cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z 
podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadania nr 3” – Zadanie nr 3 

 
 

Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca  2014 r. godz. 10.05” 
 



 

2) Punkt 15.1 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 

„15. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
– sala konferencyjna, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  
 

 
w dniu  

 
11 czerwca 2014 

roku 

 
o godz.  

 
10.05 

” 

 
 
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Z upoważnienia 

P R Z E W O D N I C Z Ą C EGO 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
/-/ 

Justyna Grzelak 
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