
oDPoWIEDzI Do PYTAŃ

DoĘczy: pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,,Ubezpieczenia komunikacyjne
Międzygminnego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Spółka z ogranlcióną
odpowiedzialnością w Janczycach',

N u m eľ ľeferencyj ny n a da ny przez Zamawiającego MzG oK zP.z,zoĹg,

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.07.2o19

oDPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyľaża zgody.

1' Wnosimy o zmianę zapisu: ,,ochrona obejmuje bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub
kradzieży tablic rejestracyjnych w postacĺ kosztów ich odtworzenia, dodatkowo ubezpieczenie obejmuje
koszt wydania nowego dowodu rejestraryjnego pojazdu oraz nakleiek rejestracyjńych" na ,,ocĹrońa
obejmuje bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub kradziežy tablić rejestraýnych w
postacĺ kosztów ich odtworzenia',,

oDPOWIEDź:
Zmawiający wyľaża zgodę na zmianę zapisu

Zmiany do SIWZ
Zapis w.pkt 1 pľzedmiot i zakres ubezpieczenia ľozdziału II UBEZPIECZENIE AUTo cAsco
PoJAZDóW ME-CHANIcZNYcH (Ac/KR) - W RUcHU I NA PosToJU (Ac) oRAz KRADZIEż
(KR) o treści
ochrona obejmuje bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub kľadzieży tablic
rejestracyjnych w postaci kosztów ich odtwoľzenia, dodatkowo ubezpieczenie oue;mu5e
koszt wydania nowego dowodu ľejestľacyjnego pojazdu oľaz naklejek rejestracyjnychi'
Ulega zmianie na :

ochrona obejmuje bezpośrednie następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży tablĺc rejestracyjnych
w postaci kosztów ich odtworzenia.,,

2' Wnosimy o wykreślenie zapisu: ,,ochrona ubezpĺeczeniowa obejmuje również szkody powstałe pomiędzy
pojazdami w ramach floý należącej do ubezpieczającego/ubezpiecźonego.,,

oDPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreśtnie tego zapisu rozdziału II UBEZPIECZENIE
AUTO CASCO POJAZDOW MECHANICZNYCH (AC/KR) - W RUCHU r NA POSTOJU (AC) ORAZ
KRADZIEż (KR)

3. Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej 300 zł'

oDPOWIEDź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zmiany do SIWZ
w pozycji Waľunki dodatkowe pkt 1 Przedmiot i zakľes ubezpieczenia, rozdziału II
UBEZPIECZENIE AUTO cAsco POJAZDóW MEcHANIczNYcH (Ac/KR) - W RU6HU I NA PosToJU
(Ac) oRAz KRADZIEż (KR)zmienia się zapis o treści:

. Brak Íranszyzy redukcyjnej i integľalnej,



Bľak fľanszyzy redukcyjnej

Franszyza integralna 300 PtN

4. Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie ASS doĘczy jedynie pojazdów osobowych ( do 7 miejsc) oraz
ciężarowych DMC do 3,5t.

oDPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

Zmiany do SIWZ

W rozdziale IV uBEzPIEczENIE AssIsTANcE (Ass) zamawiający umieszcza zapis

Ubezpieczenie ASS doĘczy jedynie pojazdów osobowych ( do 7 miejsc) oraz ciężarowych DMC do 3,5t

5. Prosimy o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zmieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie
zostały włączone zapasami SIWZ, będą miały zastosowanie'

oDPOWIEDź:
Zamawiający potwierdza z wyłączeniem ewentuatnych zapisów W ogólnych warunkach
u bezpieczen ia doĘczących składki m i n ima lnej.

6. Prosimy o wykreślenie klauzuli braku regresu do pracownika'

oDPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zzałącznika A1 tľeść klauzu!obligatoryjnych usuwa się klauzulę braku ľegresu do pracownika.

Jednocześnie zmawiający zmienia zapis w załączniku nr L oPZ
z

okres ubezpieczenia 36 miesięcy tj. 0í.09.20í9 ľ. -31.O8.2022r.
podzielony na trzy 1 2 miesięczne okresy rozliczeniowe/polisowe:

0 1 .09.20 1 9 -3 1 .08.2020- p ienľszy okres rozl icze n iowy/pol isowy

0 1 .09.2020 -3 1 .0B.2021 - d ru g i okres rozlĺczen iowy/pol isowy

0 1 .09.2021 -21 .08.2022 - trzeci o kres roz I iczen iowy/po I isowy

Na

okres ubezpieczenia 36 miesięcy tj. 0í.09.20í9 r. -31.O8.2022r.
podzielony na trzy 1 2 miesięczne okresy rozliczeniowe/polisowe:

0'ĺ . 09' 20'l 9- 3 1'0B.2020 - p ierwszy okres rozl iczen iowy/po l isowy

01 .09.2020 -3 1 .08.2021 - d ru g i okres rozl iczen iowy/pol isowy

0 1 .09.2021 -31.08.2022 - trzeci o kres rozl icze n iowy/pol ĺsowy

"T"N#:"



Załącznik nr 1 do Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia pn:
,,Ubezpieczenia komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jánczycach''
Nr Sprawy MZGOK ZP.2.ZO1g

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych WarunkÓW
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że;

Zapisane w warunkach skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają
zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się áo zwiększenia szkody, 

' '
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoŚci lub skutków sźtooy'

Klauzula niezmienności stawek

7 zachowaniem pozostałych niezmienionych nĺniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ustala się, że:

Zaakceptowane przez strony umowy stawki/ składki będą niezmĺenne w trakcie tnľania umowy.

Z.zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkÓw
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:

Strony uzgodnĺły, że wypłata odszkodowanĺa nie może zostać pomniejszona o kwotę niewymagalnych jeszcze
rat składk|, za wyjątkiem wypłaty odszkodowania za szkodę poiegającą na utracie o{oz caĺtowitym-zniśzczeniu
przedmiotu ubezpieczenia.

Klauzula prolongaty zapłaty składki

Z' zachowaniem pozostałych nĺe zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenĺa i innych postanowień umowy ustala się, Źe:

Brak opłaty składki lub .pienľszej raty w terminie przewidzĺanym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje
wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela' W syłuacji brakubpłaty składki lub raty składki, Ubezpieczyciäl
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu/Ubezpióczonemů ná piśmie dodatĺ<owy, co najmniej 14 -
dniowy, termĺn do zapłaty składki lub jej raty.

Klauzula pro rata temporis

Z' zachowaniem pozostałych nie zmienionych ninĺejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustála się, zei
Wszelkie rozljczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia np. związane z dopłatą składek lub zwrotem składek
dokonywane będą w systemie pro rata za kaŻdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej'

Z. zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych WarunkóW
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że;

Ubezpieczyciel uznaje datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub
d.owodzie wpłaty za 9"tę decydującą ď terminowym ópłaceniu słłaori ůbezpieczeniowej przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pod warunkiem, że na raóhunku Ubezpĺeczającego/ Ubezpi"ä'dneóó
znajdowała sĺę wystarczająca ilość wolnych środkiw. W innym przypadku zä aatę'źapiaty uwaza się dzĺeń
uznania rachunku Ubezpieczyciela pďną wymagalną kwotą skĺadki luĎ'ratą składki olĺresl'onyini W umowie.

Klauzula stem pla bankowego/pocztowego

Klauzula warunków i taryf

Zzachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkow
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala_się, że:

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej bądŹ
limitu odpowiedzĺalnoŚci w okresie ubezpieczenia, zasíosowanie mieć będą warunki u'o*y"or". 

'iá'ŕ'ŕiobowiązuiące w umowie ubezoieczenia.
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Z'ałącznik nr 'l do Specyfĺkacji lstotnych Warunków Zamówienia pn:
,,Ubezpieczenia komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospoäarki odpadami Komunalnymi
Spďka z ogranĺczoną odpowiedzialnośóią w Janczycach''
Nr Sprawy MZGOK 2P.2.2019

Klauzula właściwości miejscowej sądu

Z' zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych WarunkóW
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustála się, że: 

'

S.trony umawiają się, że ewentualne spory wynikające z umóW ubezpieczeni a rozstrzygająsądy właściwe dla
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