
Znak spr awy MZGOK ZP . 1 .2020 Janczyce 21.01.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia tľeści SIWZ skieľowanynr do
Zamawiającego w postępowaniu pn. ,,IJbezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Międzygminnego Zakładu Gospodaľki odpadami Komunalnyrni
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach "działając na podstawie aľt. 38
ustawy z dnia29 stycznia 2004 ľoku - Pľawo zamówień publicznych (Dz.IJ. z2019 t. poz'
1843) zwanej dalej ustawąPzp udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanĺa dotyczące części I ubezpĺeczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie
spľzętu elektľonicznego od wszystkich ľyzyk, ubezpieczenĺe maszyn, urządzeń i spľzętu
budowlanego od uszkodzeń , ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awaľii.

Pytanie 1

Dotyczy zaŁącznika nr 6 do SIWZ ,,Pľogľam lJbezpieczeniowy dla Międzygminnego
Zakladu Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o'' Część,I Ubezpieczenie Mienia
Zamawiającego
2. Dodatkowe koszty:

Pro simy o dodanie, że Ubezpieczy ciel nie obej muj ę ko sztów związany ch z
jakimikolwiek usunięciem, przetransportowaniem, przemieszczaniem, wywiezieniem,
przewiezieniem odpadów jako ,,koszt ratowania mienia''

Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu, Że ,,IJbezpieczyciel nie obejmuje kosztów
związanych z jakimikolwiek usunięciem, ptzettanspottowaniem, pľzemieszczaniem,
wywiezi eniem, przewiezieniem odpadów j ako,,koszt r atow ania mienia''

Pľosimy o obniżenie łącznego limitu odpowiedzialności ponađ Sumę ubezpieczeniaza
Dodatkowę koszty (Zabezpieczeniaprzed szkodą, Usunięcia po szkodzie, Akcji
ratowniczej, odtwoľzenia dokumentów) do poziomu 500.000 PLN w ľocznym agregacie
łącznie dla wszystki ch wymienionych.

oDPowIEDŹ

Zamawiający wyrażazgodę na obniŻenie do poziomu 600'000 PLN w ľocznym agľegacie
łącznie'



Pytanie 2
Dotyczy załącznlka nľ 6 do SIWZ,,Pľogram Ubezpieczeniowy dla Międzygminnego
Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. Ż o.o" Zadanie I Ubezpieczenie Mienia
Zamawiającego RozdziałI - LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚcI oĺ-ł RYZYI(A
KRADZIEŻY z WŁAMANIEM I IŁABUNKU (plus dewastacja) -prosimy o dodanie, ,,nie
dotyczy kontenerów''

Zamawiający wyrażazgodę nazapis w tabeli LIMITU oDPowIEDZIALNoŚcI u,ł
RYZYKA KRADZIEŻy zWŁAMANIEM I RABUNKU (plus dewastacja)
dopľecyzowuj ąc, Że LIMIT oDPowIEDZIALNoŚcI orł RYZYKA I(RADZIEŻY z
WŁAMANIEM I RABUNKU (plus dewastacja) _nie dotyczy konteneľów usytuowanych
p o z a teľenem ub e zp i e c zanej lokalizacji (Zakładu) .

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ ,,Pľogľam
Zak|adu Gospodaľkĺ odpadami Komunalnymi
Zamawiającego_ Fľanszyz}' i udziały własne:

. Dla ryzykakradzieży zwłamaniem, rabunku i dewastacji pľosimy o
zastosowanie franszyzy ľedukcyjnej w wysokości 1.000 PLN.

ODPOWIEDZ

. Dla ryzykapożaru, wybuchu, dymu, sadzy pľosinry o zastosowanie franszyzy
redukcyjnej w wysokości l0% wartości szkody nie mniej niż 100.000 PLN

oDPowIEDŹ
Zamawiający wyraŻazgodę na zastosowanie Íianszyzy ĺ0%o waľtości szkody nie
mniej niż 60.000 PLN

. Dla pozostałychryzyk pľosimy o zastosowanie franszyzy ľedukcyjnej w
wysokości 1.500 PLN

Zamawiający nie wyr aŻa zgo đy

Ubezpieczeniowy dla Międzygminnego
Sp. z o.o" Zadanie I Ubezpieczenie Mienia

. Dla ryzykakradzieŻy zwykłej pľosimy o zastosowanie fľanszyzy I0oÁ szkody,
nie mniej niż 1.000 PLN na kaŻde zdaruenie

oDPowIEDŹ
Zanawiający wyr aŻa zgo dę.

Pytanie 4

Wnioskujemy o wpľowadzenie limitu odpowieclzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu,
sadzy (bezwzgIędu na przyczynę powstania szkody) w wysokości 10'000.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okľesie ubezpieczenia.

ODPOWIEDZ
Zamawiający wy r aŻa zgo dę.



Zamawiający wytaŻa zgodę na wprowadzęnie limitu 20.000'000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzęnia w ľocznym okľesie rozliczeniowym/polisowym dla ryzyka ryzyka poŻaru,
wybuchu, dymu, sadzy .

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nt 6 do SIWZ ,,Pľogľam IJbezpieczeniowy dla Międzygminnego
Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o" Zadanie I - Ubezpieczenie
Spľzętu ęlektľonicznego Zamawiającego _ Fľanszyzy i udział]ĺ własne
Pozostałe franszyzy iudziały własne _ ZNIESIONE _ pľosimy o dodanie zapisu: ,,z
wyłączeniem fr anszy z okreś l onych w kl auzul ach do datkowych)'''

oDPowIEDŹ
Zamaw iaj ący w yľ aŻa zgo dę na wprowadzenie zap i su.

Pytanĺe 6
Jaki jest model biznesowy _ czy soľtownia otrzymuje wynagľodzęnie zaudostępnienie placu
składowego. Czy klient otľzymuje wynagľodzenie od Gmin, ktőľe zwoŻą im swoje odpady,
czy teŻ przerabia częściowo posegregowane odpady , zaktőte sam płaci)

oDPowIEDŹ
Spółka pobieľa opłaty zakaŻdątonę odpadów dostaľczonych do soľtowni przez gminy lub
przewoźników i dodatkowo osiąga przychody ze sptzedaŻy wysęgľegowanych suľowców
wtóľnych. Spółka ponosi koszty związane z:
-zagospodaľowaniem pozostałości z soľtowania
- utzymaniem obiektu (koszty osobowe, eneľgia, eksploatacja maszyn)

Pytania dotyczące ubezpieczenia maszyn i spľzętu budowlanego (CPM) - Dotyczy załączníka
nľ 6 do SIWZ,,Pľogľam Ubezpieczeniowy dla Międzygminnego Zakładu Gospodaľkĺ
odpadami Komunalnymĺ Sp. z o.o" Zadanię I Ubezpieczenie MieniaZamawiającego,
Rozdział III,IV:

Pytanie l.

Z uwagi na ubezpieczenie maszyn poza teľenem ogrodzonym, pľosimy o dodanie następującej
klauzuli:

Klauzula zabezpieczeń przecĺwkľadzĺeżowych.
W maszynach budowlanych składowanych w teręnie nieogrodzonym i niedozoľowanym
Ubezpieczyciel udziela ochľony ubezpieczeniowej od szkód spowodowanych wskutęk
kradzieży zwłamanięm pod waľunkiem istnienia dodatkowych, spľawnych technicznie
zabezpieczeń takich jak co najmniej:
1) system auto-alarmowy lub
2) blokada elektľoniczna _ immobiliser lub
3) system auto-alaľmowania i lokalizacji pojazdu lub



4) blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów lub
5) GPS z powiadomieniem dozorcy / jednostki inteľwencyjnej'
P owy Ższe zab ezpieczenia powinny być spľawnie funkcj onuj ące
dokonywanej kradzíeŻy, a potwieľdzenie ich zastosowania
dokumentacji prowadzących postępowanie oľganów ścigania.

Zamaw iaj ący w y r aŻa z go dę.

Pytanie 2.

Wnioskujemy o zwiększenie fuanszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu MASZYN I

URZĄDZEŃ oo AWARII (MB) _ Rozdział IV do poziomu: IOoÁ szkody min' 20.000 PLN

Zamawiający nie wyrażazgody. Zamawiający wyraŻazgodę na zmianę franszyzy na I0oÁ

szkody nie mniej niz 3.000 PLN

Wnioskujemy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu MASZYN I

URZĄDZEŃ op AWARII (MB) -RozdziałIV do poziomu: 10% szkody min. 10.000 PLN

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie wyraŻazgody. Zamawiający udzielił jrrż odpowiedzi w poprzednim
pytaniu.

i zastosowane w trakcie
powinno znaleŻc się w

Dotyczy ZaŁącznika Nľ A10 do SIWZ Międzygminnego Zaklac]u Gospodaľki odpadami
Komunalnymi Sp. z o,o" Część,I - Treść Iflauzul obligatoľyjnych:

o Klauzula samolikwidacji dľobnych szkód - prosimy o wykľeślenie ,,ponad poziom

ťr anszy zy ľedukc yj nej''

oDPoWIEDŹ:
Zamawiający w y ĺ aża zgo dę.

Pľosimy o uzupełnienie tľeści Klauzuli braku regresu do pľacownika o słowa 1
zaznaczone na czeľwono ) :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionyclr niniej sząklauzulą ogólnych waľunków
ubezpieczenia i innyclr postaĺrowień umowy, stľony uzgodníły, Że: Ubezpieczyciel
ztzeka się pľawa do roszczenia zwľotnego wobec spľawcy szkođy ztytlilu wypłaty
odszkodowaniaUbezpieczonemu w pľzypadku, gdy Spľawcą szkody jest pľacownik

lub osoba świađczącawyłącznie narzeczubezpieczonego pľacę na podstawie umowy
cywilno-pľawnej. Brak regresu nie dotyczy szkód wyrządzonyclr umyślnie.



Zamaw iaj ący w y r uŻa zgo dę.

Pľosimy o usunięcie Klauzuli likwidacyjnej w całości

oDPoWIEDŹ:

Zamawiający wyr aŻa zgo dę. Zamawiający usuwa klauzulę z vĺykazu klauzul
obligatoľyjnych ľozdziałulirozdziału II ZADANIA I- Ubezpieczenie mienia w
załączniku nr 6 orazz tľeści klauzul obligatoľyjnych.

Pľosimy o zmianę treści Klauzuli tľanspoľtu na następującą:
Klauzula ubezpieczenia mienia w tľanspoľcie _ zdaľzenia nazwane
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia'
ustala się, że:
1 . Ubezpie czy ciel obej muj e ochľoną ub ezpieczeniową maszyny' urządzenia i

wyposażenie oruz niskocenne składniki majątku stanowiące własnośó
Ubezpieczonego bąđŹbędące w jego posiadaniu na podstawie tytułu pľawnego od
szkód powstałych w tym mieniu podczas transpoftu na teľenie RP' ochľona
ubezpieczeniowa doty czy w yłącznie tľanspoľtów, które spełniaj ą łącznie
następujące kľyteľia:
1) tľanspor1wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w któľych TJbezpieczony

pľowadzi działalno ść,,

2) tľansport wykonywany jest ptzęzIJbezpieczonego lub osoby, zaktóľeponosi
on odpowiedzialnośó,

3) transpoľt wykonywany jest przy użyciu środka tľanspoľtu stanowiącego
własność Ubezpieczonego bądżbędącego w jego posiadaniu na podstawie
tytułu pľawnego.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w
związku z tľanspoftem dokonywanym ptzez osoby tľzęcię na podstawie

j akichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczegőlności umów pľzewozowych,
spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych'

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zd,arzen
losowych:

1) poŻar, bezpośľednie udeľzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego,
huragan, deszcz nawalny, powódŹ, gľad, lawina, tľzęsieni e ziemi, osuwanie i
zapadanie się ziemi, udeľzenie pojazđu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza,
upadek drzew, budynków lub budowli;

2) wypadek, jakiemu uległ śľodek tľanspoftu,
3) rozboj,
4) kradzież mienia wtaz ze śľodkiem transpoľtu,
5) ktadzieŻ z włamaniem.

4' w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieŻy mienia wraz ze środkiem
transpoľtu lub kľadzieŻy zwłamaniem okľeślonych w ust. 3 pkt 4-5) niniejszej
klauzuli Ubezpieczvciel ponosi odpowiedzia|ność, tylko wówczas, gdy śľodek
tľanspor1u był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na teľenie



ogrodzonym Stałym parkanem' Zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oľaz
całodobowo dozoľowanym'

5. Za początek transpoľtu uważa się moment pierwszego przemieszczeniaładunku w
miejscu składowania ubezpieczonego mienia, a za koniec tľanspoľtu _ moment
ostatecznego umieszczenia ładunku w docelowym miejscu składowania. Szkody
powstałe w wyniku zdaruen losowych wskazanych w ust. 3 niniejszej klauzuli
zaistniałę podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. ochĺoną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutęk niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania

niezgodnego z obowiązującymi noľmami Lub zwyczajamibądźjego bľaku , jak
równiez wskutek obciąŻenia środka transpoľtu ponad dopuszczalną ładowność;

2) powstałe wskutek nieprawidłowego Zamocowania lub tozmieszczenia ładunku
w pojeżdzie;

3) powstałe wskutek niepľzystosowania danego środka tľansportu do specyfiki i
właściwości przewoŻonego w nim mienia;

4) powstałe wskutek wady ukrytej ptzewożonego mienia, natuľalnego ubytku
wagi, ilości lub objętości;

s)
6)

powstałe wskutek złego stanu technicznego śľodka transportu;
powstałe w wyniku nietrzęźwości, stanu po użyciu alkoholu lub oduľzenia
narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kieľującej
śľodkiem tľanspoľtu ll;'b uŻyciaprzez tę osobę środków faľmaceutycznych lub
lęków po użyciu' któľych pľzeciwwskazanejest kieľowanie pojazdami _ o ile
miało to wpływ na powstanie ľozmiar szkody;
powstałe podczas ptzewoz|J mienia w ramach tľanspoľtu dokonywanego w
obľębie tej samej nieruchomości (posesji),
w mieniu załadowanym w stanie uszkodzonym lub zdekompletowanym'
W mieniu będącym ODPADAMI, wyľobami zużytymi, matęľiałami
se gľe gowanymi, surowcami odzyskany mi z materi ałów se gľe go wanych lub
przeznaczonymi do odzyskania, złomem

7)

8)
e)

'7. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zđatzenia wynosi 100.000 PLN
8' Składka dodatkowa Za wpľowadzenie niniejszej klauzuli jest ujęta w umowie
ubezpieczenia

ZamawiĄący wyraŻazgodę na klauzulę transpoľtu w tľeści wykonawcy.

Pľosimy o dodanie limitu odpowiedzialności do Klauzuli tymczasowego
magazynowania lub przeľwy w eksploatacji - pľoponujemy 50'000 PLN

oDPoWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraŻa zgođy

Prosimy o zmianę tľeści klauzuli ubezpieczenia dľobnych robót btrdowlano-
nrontażowych na następuj ącą:

I(lauzula ubezpieczęnia drobnych pľac budowlano-montażowych
Za zachowanienr rrie zmienionyclr niniej szQ klauzulą postanowień Umowy
ubezpieczenia stľony uzgodniły, że ochrona lbezpieczeniowa obejmuje dľobne pľace



budowlano-montażowe pľowadzone pÍzez lub na zlecęnie ubezpieczającego w obľębie
ubezpieczonych lokalizacji na obiektach posiadających ważne odbioľy i pozwolenia
na użytkowanie w dniu ľozpo częcia tych pľac, do maksymalnego limitu na jedno i
wszystkie zdaľzenia w tľakcie okľęsu ubezpieczenia, wskazanego w umowie
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniej szej
klauzuli obejmuje waľtośó wykonanych prac i mateľiałów będących własnością lub
znaýujących się naryzykuUbezpieczającego do podanego powyŻej limitu oľaz
waľtość mienia istniej ącego stanowiącego własnośó Ubezpi eczającego, któľe zostało
zniszczone lub uszkodzonebezpośrednio w wyniku pľowadzenia pľac budowlano-
montażowych i które jest ubezpi eczonę ww' polisą _ do pełnych sum ubezpieczenia
tego mienia.
ochľona na warunkach niniejszejklauzu\i nie obejmuje pľac wykonywanych w
ľamach kontľaktów wiąŻących się z naruszeniem konstľukcji nośnej budynku albo ze
zdjęciem pokľycia dachu.

oDPoWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraŻazgody' Modyfikuje tľeść klauzuliw załączniku Al0 na :

Klauzula ubezpieczenĺa drobnych ľobót budowlano- ľemontowych.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą k|auzulą postanowień ogólnych
waľunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:

Zakręs ubezpieczenia zostaje rozszetzony o szkody powstałe w związku z ptowadzeniem
pľzezUbezpieczającegolUbezpieczonego lub na jego zlecenie pľac budowlano-montażowych
orazprac ľemontowo -modernizacyjnych w obľębie ubezpieczonych lokalizacji na obiektach
posiadających ważne odbioľy i pozwolenia na uŻ5Ąkowanie w dniu rozpoczęcia tych pľac..
ochľona udzielana jest do wysokości:

' 500'000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ľocznym okľesie rcz|iczęniowym - do
mienia będącego bezpośľednim pľzedmiotem pľac.

' Sumy ubezpieczęniapozostałego mienia będącego pľzedmiotem ubezpieczęnia.

Z ochtony wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutęk pľac, którychrealizacja
związana jest z naruszeniem konstľukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu
(zdjęciem poszycia dachu)'

Postanowienia klauzuli odnoszą się także do robót, na któľe wymagane jest pozwolenie na
budowę.

Franszyza ľedukcyjna -1.000 PLN

PROSIMY o PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Do 31.01.2020ľ.

oDPoWIEDŹ:

Zamawiający wyľaŻa zgodę nazmianę teľminu '



'W związku z uđzielonymi odpowiedziami ulega zmianię teľmin na składanie ofeľt z dnia
2l.01.2020 ľ. do gođziny 10:30 na 31.01 .2020 ľ. do godziny i0:30.
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