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Wrocław, 29.05.2020 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina„

ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz ZMIANY DO SIWZ NR 73/2020/N/Kalisz
Działając w imieniu i na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz.
1843) przekazuje pytania, udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1 : Prosimy o przesuniecie terminu otwarcia ofert na dzień 10.06.2020 r. godz.
12:15 i jednoczesne przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.06.2020 r. o godz.
12:00, nasza prośba podyktowana jest koniecznością dokładnej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego u Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
na dzień 05.06.2020 r. zgodnie z poniższym:
IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1.Oferty należy składać do dnia 05.06.2020 r., do godz. 13:00 na adres:

54-118

Supra Brokers S.A.
Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15.
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu
składania ofert.
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „
Zmiana” lub „Wycofanie”.
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj.
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien:
1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (poprzez sporządzenie
odpowiedniego oświadczenia), które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010);
2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób
oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyć napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”;
3) wykazać dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1010 ).
Pytanie 2: Prosimy o aktualizację danych zawartych w załączonej ankiecie oceny ryzyka –
analogicznie jak w latach poprzednich najlepiej w trybie śledzenia zmian.
Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje dane w ankiecie dotyczącej zadań Pakietu III.
Plik wraz z załącznikami zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek
o udostępnienie części poufnej SIWZ.
Pytanie 3.Prosimy by z wzorca Umowy dotyczącej zadań Pakietu III usunąć w paragrafie 2
pkt. 3 oraz 4:
3. Przed upływem terminu każdego okresu rozliczeniowego Zamawiający przedstawi
Wykonawcy uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia.
4. Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w
przedmiocie ubezpieczenia przekazane przez Zamawiającego oraz składkę
ubezpieczeniową dostosowaną do aktualnych sum ubezpieczenia.
Suma Gwarancyjna w drugim okresie ubezpieczenia winna pozostać bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 2 ust. 3 i 4, a nie punktów, jak
mylnie określił to Wykonawca. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Skorygowana umowa generalna dla zadań Pakietu III stanowi załącznik do niniejszych
odpowiedzi.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 3 z 5

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie SU dla pojazdu o nr rejestracyjnym PK91854 (SU
wpisana w wykazie jest kilkukrotnie wyższa od zeszłorocznej).
Odpowiedź: Zamawiający koryguje załącznik nr 12 rejestr pojazdów do SIWZ w
zakresie SU dla pojazdu PK91854. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony
Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.
Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie ryzyka szyb dla pojazdów ciężarowych pow. 2,5t,
pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych. Dotyczy pojazdów o nr VIN/nadwozia:
WJME2NRS06C155512
WJME2NRS06C155774
ZCFA1TF0262472201
WJME3TST06C155631
ZCFA1JF0262472654
XLRAS85MC0E884792
XLRAS85MC0E963038
WMA56SZZXFP067791
VF629CHB000002348
WMA89SZZ8KP115979
F 50984
H 50684
395F60232
395F60292
101570591004
B41165
115044
635422
W0925621962D07057
W0952421562D07965
134681
JCB5TDSGV01521805
4103
JCB5AD2GLK2790683
JCB5AD2GEK2862131
R079012
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ubezpieczenia szyb ryzyka
dla pojazdów ciężarowych pow. 2,5t, pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych.
Ryzyko ubezpieczenia szyb obowiązuje dla pojazdów osobowych, natomiast dla
pojazdów ciężarowych pow. 2,5t, pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych
ubezpieczenie ryzyka szyb jest włączone w ramach ubezpieczenia AC. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. Skorygowany załącznik nr 12 rejestr pojazdów
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zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części
poufnej SIWZ.
Pytanie 6: Prosimy o usunięcie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące
się wewnątrz pojazdu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 7: Prosimy o usuniecie zapisu ,, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania
w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8: Prosimy o zmianę zapisów z ,, zamawiający wymaga aby oględziny
uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody.” na ,, zamawiający wymaga aby
oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora
odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody i
ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w SWIZ
pierwszeństwo mają OWU wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 10: Prosimy o włączenie ubezpieczenia szyb do ryzyka AC
Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z pytaniem nr 5.
Pytanie 11: Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na dzień 08.06.2020r
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12: Prosimy o usunięcie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące
się wewnątrz pojazdu.
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 6.
Pytanie 13: Prosimy o usuniecie zapisu ,, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania
w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu”
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 7.
Pytanie 14: Prosimy o zmianę zapisów z ,, zamawiający wymaga aby oględziny
uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się
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nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody.” na ,, zamawiający wymaga aby
oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora
odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody i
ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu”
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 8.
Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w SWIZ
pierwszeństwo mają OWU wykonawcy
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 9.
Pytanie 16: Prosimy o włączenie ubezpieczenia szyb do ryzyka AC
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 10.
Pytanie 17: Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na dzień 08.06.2020r
Odpowiedź: pytanie powtórzone – odpowiedź zgodna z pytaniem nr 11.
Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że zostaje spełniony wymóg z pkt. VII, gdy
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta
ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z
dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę, a osoby wykonujące określone w
pkt. VII SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia są zatrudnione przez agenta –
pełnomocnika na podstawie umowy o pracę
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku określonego w pkt. VII w
zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji
na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się
jej integralną częścią. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz
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