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OUTiZP.260.16.2022        Ostrów Mazowiecka, 13-05-2022r. 

 

 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) 

przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 136 ust. 2 

Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 13 marca 

2022 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich treść: 

 

Pytanie 1 
Wnioskujemy o podniesienie franszyzy redukcyjnej do poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 
100 000,00 zł tylko dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla Zakładu Zagospodarowania 
Odpadami 
Odpowiedź 1 
Zamawiający wyraża zgodę na podniesienie franszyzy redukcyjnej do poziomu 10% wartości szkody 
nie mniej niż 100 000,00 zł tylko dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami 
 
Pytanie 2 
Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych rekomendacji po audytowych, do realizacji w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający informuje, że możliwe jest przeprowadzenie audytu ryzyka, w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie możliwych konsultacji dla dodatkowych 
rekomendacji/ zaleceń po przeprowadzeniu audytu. 
 
Pytanie 3 
Wnioskujemy o dopisanie do zakresu klauzuli „Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 
5 k.c.)” zgodnie z poniższą treścią: 
Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5) 
1. Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym 
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował 
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
c) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał zaleceń we wskazanym przez Ubezpieczyciela zakresie lub terminie. Nie 
dotyczy to sytuacji, kiedy Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił fakt opóźnienia do Ubezpieczyciela i uzyskał akceptację 
innego, wydłużonego okresu na realizację określonego zalecenia. 
2. Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

Do wszystkich Wykonawców 
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Odpowiedź 3 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do zakresu klauzuli „Klauzula ważnych przyczyn 
wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.)” zgodnie z poniższą treścią: 
Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5) 
1. Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym 
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował 
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
c) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał zaleceń we wskazanym przez Ubezpieczyciela zakresie lub terminie. Nie 
dotyczy to sytuacji, kiedy Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił fakt opóźnienia do Ubezpieczyciela i uzyskał akceptację 
innego, wydłużonego okresu na realizację określonego zalecenia. 
2. Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 
Pytanie 4 
Wnioskujemy o usunięcie z zakresu klauzul: 
a) Funduszu prewencyjnego 
b) Zmiany ryzyka 
c) Klauzula miejsca ubezpieczenia – z wyłączeniem sortowni 
d) Klauzula braku konsumpcji – brak akceptacji  
e) Klauzula sabotażu – brak akceptacji 
f) Klauzula aktów terroru i zamieszek – brak odpowiedzialności za działanie broni 
biologicznej, chemicznej 
g) Klauzula akceptacji zabezpieczeń ppoż – brak akceptacji dla sortowni 
h) Klauzula ubezpieczenia mienia w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji 
i) Klauzula likwidacyjna (środki obrotowe) – czy istotą klauzuli jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową marży dla środków obrotowych, które zostały sprzedane, ale znajdują się 
jeszcze w miejscu ubezpieczenia, a nie u nabywcy? 
j) Klauzula mienia przejmowanego 
k) klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami własnymi – bez sortowni 
l) Klauzula daty regresowej 
m) Klauzula miejsca ubezpieczenia – bez sortowni 
n) Ubezpieczenie środowiskowe 
o) Odpowiedzialność za katastrofę budowlaną - OC 
p) Szkody spowodowane przez powolne, długotrwałe oddziaływanie temperatury, gazów (…) 
– OC 
q) Klauzula daty regresowej 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu klauzul/ wprowadzenie zmian zakresu klauzul: 
a) USUNIĘCIE: Funduszu prewencyjnego 
b) USUNIĘCIE: Zmiany ryzyka 
c) ZMIANA ZAKRESU: Klauzula miejsca ubezpieczenia – z wyłączeniem sortowni 
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d) USUNIĘCIE: Klauzula braku konsumpcji  
e) USUNIĘCIE: Klauzula sabotażu  
f) ZMIANA ZAKRESU: Klauzula aktów terroru i zamieszek – brak odpowiedzialności za działanie broni 
biologicznej, chemicznej 
g) ZMIANA ZAKRESU: Klauzula akceptacji zabezpieczeń ppoż – brak akceptacji dla sortowni 
h) USUNIĘCIE: Klauzula ubezpieczenia mienia w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji 
i) Klauzula likwidacyjna (środki obrotowe) – czy istotą klauzuli jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową marży dla środków obrotowych, które zostały sprzedane, ale znajdują się 
jeszcze w miejscu ubezpieczenia, a nie u nabywcy? 
Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy środków obrotowych, które znajdują się jeszcze w 
miejscu ubezpieczenia a nie u nabywcy. 
j) USUNIĘCIE: Klauzula mienia przejmowanego 
k) ZMIANA ZAKRESU: klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami własnymi – bez sortowni 
l) USUNIĘCIE: Klauzula daty regresowej 
m) ZMIANA ZAKRESU:  Klauzula miejsca ubezpieczenia – bez sortowni 
o) USUNIĘCIE: Odpowiedzialność za katastrofę budowlaną - OC 
p) USUNIĘCIE: Szkody spowodowane przez powolne, długotrwałe oddziaływanie temperatury, gazów 
(…) 
– OC 
q) USUNIĘCIE: Klauzula daty regresowej 
n) ubezpieczenie środowiskowe -  Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego zamówienia 
nie jest ubezpieczenie środowiskowe – w tym zakresie Zamawiający posiada odrębną umowę 
ubezpieczenia. W części poświęconej ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wprowadzono 
jedynie rozszerzenie o szkody w środowisku związane z przedostaniem się do powietrza, wody bądź 
gruntu niebezpiecznych substancji, obejmująca swoim zakresem szkody spowodowane pośrednio lub 
bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza wody, gruntu 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby, 
powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona 
obejmuje również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez 
Ubezpieczające podmioty (OC w środowisku, a nie ubezpieczenie środowiskowe). 
 
Pytanie 5 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poniższych klauzul: 
usunięcie z zakresu klauzul: 
a) Klauzula ubezpieczenia obrazu w urządzeniach fotokopiujących – limit 20 000,00 zł 
b) Klauzula katastrofy budowlanej – limit 3 000 000,00 zł 
Odpowiedź 5 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poniższych klauzul: 
a) Klauzula ubezpieczenia obrazu w urządzeniach fotokopiujących – limit 20 000,00 zł 
b) Klauzula katastrofy budowlanej – limit 3 000 000,00 zł 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych klauzul z zakresu ubezpieczenia. 
 
Pytanie 6 
Wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli drobnych szkód informacji o konieczności sporządzenia 
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dokumentacji zdjęciowej. 
Odpowiedź 6 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści klauzuli drobnych szkód informacji o konieczności 
sporządzenia dokumentacji zdjęciowej 
 
Pytanie 7 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla zdarzeń określonych w ZADANIE I Dział II A, §2 pkt q - 
transportu poza daną lokalizacją – wprowadzenie limitu zgodnie z treścią klauzuli transportowej. 
Odpowiedź 7 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla zdarzeń określonych w 
ZADANIE I Dział II A, §2 pkt q - transportu poza daną lokalizacją – wprowadzenie limitu zgodnie z 
treścią klauzuli transportowej w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
 
Pytanie 8 
Wnioskujemy o wyłączenie pojazdów i maszyn z przedmiotu ubezpieczenia: środki trwałe (w tym 
mienie w leasingu, mienie osób trzecich). 

Odpowiedź 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pojazdów i maszyn z przedmiotu ubezpieczenia: środki 
trwałe (w tym mienie w leasingu, mienie osób trzecich). Zamawiający informuje, że środki te 
stanowią jego własność lub są w jego użytkowaniu i w związku z powyższym podlegać będą 
ubezpieczeniu mienia. Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia mienia nie są pojazdami rejestrowanymi 
podlegającymi ubezpieczeniu autocasco. Zamawiający informuje, że maszyny zgłaszane do 
ubezpieczenia nie podlegają obowiązkowi rejestracji. 
 

 Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania 

oferty przetargowej. 


