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Wrocław, 15.02.2017 r. 
 

 
 Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
 na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 
 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 

12/2017/N/Sandomierz 

 
 Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 
przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
 
Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania 
się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako 
następstwa działalności człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 2: Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty 
wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji , przeznaczone do 
rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? 
Odpowiedź: Przeznaczone do rozbiórki są dwa budynki przepompowni: Vitrum ( 1) i 
Portowa (2). 
 
Pytanie nr 3: Prosimy o  zastosowanie wspólnego limitu dla ryzyka zalania/potopienia na 
skutek poniesienia się poziomu wód gruntowych i ryzyka powodzi w wysokości 
1.000.000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka 
zalania/potopienia na skutek poniesienia się poziomu wód gruntowych i ryzyka 
powodzi w wysokości 5.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 4: Wnosimy o zlimitowanie ryzyka pożaru, wybuchu, dymu  i sadzy  do  
wysokości 1.000.000,00 zł  na jedno zdarzenie i  2.000.000,00 zł  na wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia i jednocześnie zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż  50.000,00 zł. 
W  przypadku braku zgody na  powyższe wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej 
dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 50% wartości szkody, nie mniej  
niż  200.000 zł.   
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości 
1 000.000,00 zł na jedno zdarzenie i 2.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia oraz 
franszyzę redukcyjną w wysokości 5% każdej szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 5: Prosimy o opis sortowni, podanie informacji na temat zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych, czy w  hali sortowni odpadów jest instalacja 
detekcji/sygnalizacji pożaru, czy  hala sortowni odpadów jest wyposażona w agregaty 
gaśnicze oraz prosimy o podanie wartości, wieku, stanu technicznego obiektu. 
Odpowiedź: Przed sortownią zamontowany jest monitoring czynny całą dobę. W 
sortowni nie ma instalacji detekcji / sygnalizacji pożaru. Hala sortowni jest 
wyposażona w agregaty gaśnicze oraz gaśnice zgodnie z przepisami ppoż. Sortownia 
została oddana do użytku 06.05.2013 r. decyzja PINB w Sandomierzu. Stan techniczny 
bardzo dobry. 
 
Pytanie nr 6: Czy w obiekcie sortowni była przeprowadzona lustracja przez 
dotychczasowego ubezpieczyciela. Jeśli tak, to jakie były zalecenia i czy Zamawiający 
wypełnił ewentualne nałożone obowiązki.  
Odpowiedź: W poprzednim okresie ubezpieczenia przeprowadzona była lustracja ze 
strony ubezpieczyciela. Nie wykazano uwag. 
 
Pytanie nr 7: Prosimy o uzupełnienie szkodowości za trzy ostanie lata z podziałem szkód 
na poszczególne ryzyka oraz z podaniem informacji o przyczynie szkody. 
Odpowiedź: Szkodowość Zamawiającego: 
2014- OC 1 wypłata 27 000 zł 
2015- mienie od wszystkich ryzyk 1 wypłata 936 zł 
2016- OC 2 wypłaty na kwotę 975, 40 zł 
2016- mienie od wszystkich ryzyk 2 wypłaty na kwotę 4 670,46 zł. 
 
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę franszyzy redukcyjnej na następującą: 
Franszyzy redukcyjne- na każde zdarzenie w każdej szkodzie: 

• ryzyka powodzi: 
w odniesieniu do lokalizacji ul. Baczyńskiego Sandomierz: 10% wartości szkody 
min. 10 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

w odniesieniu do pozostałych lokalizacji: 1 500 zł-  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

• szyby od stłuczenia: 100 zł, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

• kradzież z włamaniem i rabunek oraz ryzyko dewastacji: 500 zł, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

• pozostałe ryzyka: 1 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 9: Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę franszyzy redukcyjnej na następującą: 
Franszyzy redukcyjne- na każde zdarzenie w każdej szkodzie: 

• dla sprzętu stacjonarnego: 500 zł,- nie 
• dla sprzętu przenośnego: 5% wartości szkody min. 1 000 zł- nie 
• dla ubezpieczenia oprogramowania, zewnętrznych nośników danych i kosztu 

odtworzenia danych: 5% wartości szkody min. 1 000 zł.- nie 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: Prosimy o podanie informacji na temat ilości szkód i wysokości wypłaconych 
odszkodowań dla Klienta w ostatnich 5 latach.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 
 
Pytanie nr 10: Prosimy o informacje czy w najbliższej przyszłości w ciągu trzech miesięcy 
zostaną wykonane inwestycje w obiektach sortowni polegające na zainstalowaniu systemu 
detekcji pożaru zgodnego z projektem wyspecjalizowanej firmy oraz instalacje tryskaczowe 
obejmujące zasięgiem całą powierzchnię obiektów sortowni. 
Do tego czasu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, dymu, sadzy w obiektach sortowni oraz zainstalowanych tam maszyn w 
wysokości 1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 
1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 11: Prosimy o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do 
ubezpieczenia autocasco. 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w terminie późniejszym. 
 
Pytanie nr 12: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 21  luty 2017r 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
Zmiany do SIWZ: 
 
Zmianie ulega termin składania ofert na z dnia 16.02.2017 r. na dzień 21.02.2017 r.: 

VII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty(na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 2 i/lub 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk 
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3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 

2.Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność  
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są  w oryginałach lub kopiach  
poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. 
3.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
4.Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę 
sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy: 
1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone  

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

2)  przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i 
opatrzone podpisem Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 
Przetarg – ubezpieczenie dla {tu wykonawca wpisuje nazwę zamawiającego} 

Nie otwierać przed {tu wykonawca wpisuje dzień składania ofert} r. godz. {tu wykonawca 
wpisuje godzinę składania ofert} 

 

VIII.  SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 21.02.2017 r., do godz. 13:00 na adres: 
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Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 
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 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; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający 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.  
  
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

  Joanna Witczak  
 


