Orli Staw, 9 czerwca 2011 roku
UA.271.1.3.1.2011.AG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, nr referencyjny: UA.271.1.3.2011
W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu udziela następujących wyjaśnień.
Pytanie:
„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na ubezpieczenie Związek Komunalny Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz zwracam się z prośbą
o możliwość wprowadzenia podlimitu na katastrofę budowlaną w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk na kwotę 5 000 000, 00 PLN.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie:
„1. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko dewastacji w wysokości 50.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie:
„2. Wnioskujemy o dodanie w pkt 5 (Rozdział 3 – ubezpieczenie majątku, I - Ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk) – Klauzule dotyczące zakresu ubezpieczenia klauzuli: klauzula
katastrofy budowlanej w brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
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2. 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 powiadomiono podmioty określone w art. 75 ust 1 Prawa Budowlanego.
3. 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.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone
do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w
nich minie.
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia chyba że strony umówią się inaczej.
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia lub określenie innego limitu.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, z wyłączeniem treści pkt 5
w brzmieniu „Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli
wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia chyba że strony umówią się inaczej”.
Zamawiający wyraża zgodę na limit w ryzyku katastrofy budowlanej w wysokości
10 000 000,00 PLN.
Pytanie:
„3. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko szyb i innych szklanych przedmiotów od
stłuczenia w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu, limit dla szyb i innych
szklanych przedmiotów od stłuczenia został zdefiniowany w Części II, Rozdział 3, pkt. 8.4
SIWZ.
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Pytanie:
„4. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko przepięć spowodowanych wyładowaniem
atmosferycznym w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie:
„5. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w klauzuli przepięć (rozdział 3 ubezpieczenie
majątku, I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 5- klauzule dotyczące zakresu
ubezpieczenia, 5.3 klauzule przepięć) w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie:
„6. Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli wypłaty zaliczki. Proponujemy wypłatę
odszkodowania zgodnie z zapisami k.c. tj. bezsporna część w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia
szkody.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.)
powyższe odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający
przedłuża termin składania ofert. W związku z tym:
1) pkt 13 IDW – I części SIWZ otrzymuje następujące 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 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

15 czerwca 2011
roku

do godz.

10.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
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Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Oferta w postępowaniu na „Usługę ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz
odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina”
Nie otwierać przed dniem: 15 czerwca 2011 r. godz. 10.05

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”,
2) pkt 15. 1 IDW – I części SIWZ otrzymuje następujące 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

15 czerwca 2011
roku

o godz.

10.05

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/-/
Daniel Tylak
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