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        Poznań, 02 października 2017 r. 

 

 

 

 
ZGO/ZP/07/2017 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie floty pojazdów 
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”. 
 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), niniejszym zmieniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 

Zmiana nr 1: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM I. Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzami 

Pkt 14.13: 

 

Przed zmianą: 

14.13. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu 

uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 Koperta zewnętrzna: 

„Zakład Gospodarki Odpadami” 

Spółka z o. o. w Jarocinie 

 

OFERTA  

na przetarg nieograniczony pn. 

„Ubezpieczenie floty pojazdów „Zakładu Gospodarki Odpadami” 
 Sp. z o.o. w Jarocinie”. 

 
Nie otwierać przed dniem 04.10.2017 r. godz. 11:15. 

 

 Koperta wewnętrzna: 

Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

 

Po zmianie: 

14.13. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu 

uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 Koperta zewnętrzna: 

„Zakład Gospodarki Odpadami” 

Spółka z o. o. w Jarocinie 

 

OFERTA  

na przetarg nieograniczony pn. 
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„Ubezpieczenie floty pojazdów „Zakładu Gospodarki Odpadami” 
 Sp. z o.o. w Jarocinie”. 

 
Nie otwierać przed dniem 05.10.2017 r. godz. 11:15. 

 

 Koperta wewnętrzna: 

Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

 

Zmiana nr 2: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM I. Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzami 

Pkt 17.1 oraz pkt 17.2: 

 

Przed zmianą: 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 

 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  

 Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 04.10.2017 r. do godz. 11:00. 
Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania 
ofert. 
 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

dnia 04.10.2017 r., o godz. 11:15. 

 

Po zmianie: 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 

 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  

 Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 05.10.2017 r. do godz. 11:00. 
Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania 
ofert. 
 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

dnia 05.10.2017 r., o godz. 11:15. 

 

 
Zmiana nr 3: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM I. Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzami 

Rozdział 2 Formularz „Oferta” - Załącznik nr 1 do formularza „Oferta”, stanowiący jego integralną część 

 

Przed zmianą: 
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Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 

z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk 

oraz łącznej wartości zamówienia 

L.p. 
Przedmiot ubezpieczenia 
(zgodnie z wykazem nr 1) 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

Składka roczna 
w PLN 

1 Ubezpieczenie OC (23 pojazdy) Min. ustawowa  

2 Ubezpieczenie AC (11 pojazdów) 2 383 579,67  

3 Ubezpieczenie NNW (7 pojazdów) 10 000 zł / osobę  

 

Łączna składka roczna w PLN   

  

Łączna wartość zamówienia w PLN   

 

Po zmianie: 

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 

z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk 

oraz łącznej wartości zamówienia 

L.p. 
Przedmiot ubezpieczenia 
(zgodnie z wykazem nr 1) 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

Składka roczna 
w PLN 

1 Ubezpieczenie OC (23 pojazdy) Min. ustawowa  

2 Ubezpieczenie AC (11 pojazdów) 2 957 329,67  

3 Ubezpieczenie NNW (7 pojazdów) 10 000 zł / osobę  

 

Łączna składka roczna w PLN   

  

Łączna wartość zamówienia w PLN   

 

Zmiana nr 4: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM I. Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzami 

Rozdział 2 Formularz „Oferta” - Załącznik nr 2 do formularza „Oferta”, stanowiący jego integralną część 

 

Przed zmianą: 

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego 

TAK – przyjęcie ryzyka; NIE – brak przyjęcia ryzyka 

L.p. Rodzaj ryzyka 
TAK/ 
NIE 

 

1. Ubezpieczenie OC 

1 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy - 

1.1 pokrycie kosztów holowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem do 150 km  
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1.2 pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu po kolizji z innym pojazdem  

1.3 pokrycie kosztów parkowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem poza 

godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy) do 3 

dni 

 

 

2. Ubezpieczenie AC 

2 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy - 

2.1 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek 

wypadku lub awarii - podlimit 2 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 

 

2.2 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek 

wypadku lub awarii - podlimit 1 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 

 

2.3 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub awarii - 

podlimit 1 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

 

2.4 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub awarii - 

podlimit 500,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

- 

3.1 Franszyza integralna: brak  

3.2 Franszyza integralna: 300 PLN  

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów  – NIE DOTYCZY 

 

Po zmianie: 

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego 

TAK – przyjęcie ryzyka; NIE – brak przyjęcia ryzyka 

L.p. Rodzaj ryzyka 
TAK/ 
NIE 

 

1. Ubezpieczenie OC 

1 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy - 

1.1 pokrycie kosztów holowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem do 150 km  

1.2 pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu po kolizji z innym pojazdem  

1.3 pokrycie kosztów parkowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem poza 

godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy) do 3 

dni 

 

 

2. Ubezpieczenie AC 

2 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy - 

2.1 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek 

wypadku lub awarii - podlimit 2 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 

 

2.2 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek 

wypadku lub awarii - podlimit 1 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 
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2.3 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub awarii - 

podlimit 1 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

 

2.4 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub awarii - 

podlimit 500,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

- 

3.1 Franszyza integralna: brak  

3.2 Franszyza integralna: 300 PLN  

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów  – NIE DOTYCZY 

 

Zmiana nr 5: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM III. Opis przedmiotu zamówienia 

II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przed zmianą: 

  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN  

1 
Ubezpieczenie OC – 23 pojazdy  
(wg wykazu nr 1) 

- szkody na osobie:   5 000 000,00 euro na jedno 
zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych ; 
- szkody na mieniu:  1 000 000,00 euro na zdarzenie bez 
względu na liczbę poszkodowanych; 

2 
Ubezpieczenie AC – 11 pojazdów 
(wg wykazu nr 1) 

wartość rynkowa / wartość 
nowa – wartość nabycia 

2 383 579,67 

3 
Ubezpieczenie NNW – 7 pojazdów 
(wg wykazu nr 1) 

suma ubezpieczenia na 
osobę 

10 000,00 

 

Po zmianie: 

 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN  

1 
Ubezpieczenie OC – 23 pojazdy  
(wg wykazu nr 1) 

- szkody na osobie:   5 000 000,00 euro na jedno 
zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez 
względu na liczbę poszkodowanych ; 
- szkody na mieniu:  1 000 000,00 euro na zdarzenie bez 
względu na liczbę poszkodowanych; 

2 
Ubezpieczenie AC – 11 pojazdów 
(wg wykazu nr 1) 

wartość rynkowa / wartość 
nowa – wartość nabycia 

2 957 329,67 

3 
Ubezpieczenie NNW – 7 pojazdów 
(wg wykazu nr 1) 

suma ubezpieczenia na 
osobę 

10 000,00 

 
 
Zmiana nr 6: 

Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM III. Opis przedmiotu zamówienia 

IV. Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego 
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Przed zmianą: 

2. Ubezpieczenie AC 

 

2 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy  

2.1 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 2 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 

25 

2.2 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 1 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na terytorium RP 

15 

2.3 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub 

awarii - podlimit 1 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

25 

2.4 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub 

awarii - podlimit 500,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

10 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

- 

3.1 Franszyza integralna: brak 10 

3.2 Franszyza integralna: 300 PLN 5 

 

Po zmianie 
 

2. Ubezpieczenie AC 

2 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy  

2.1 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 2 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na 

terytorium RP 

25 

2.2 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 1 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na 

terytorium RP 

15 

2.3 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub 

awarii - podlimit 1 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

25 

2.4 pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia wskutek wypadku lub 

awarii - podlimit 500,00 PLN na każdy pojazd na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na RP 

10 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

- 

3.1 Franszyza integralna: brak 10 

3.2 Franszyza integralna: 300 PLN 5 
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II. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym 
wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 
Pytanie 1: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zniesienie w ubezpieczeniach komunikacyjnych klauzuli w poniższej 

treści: 

„Klauzula reprezentantów – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa , przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. 

Dla celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi Ubezpieczającego jest 

Zarząd Spółki”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
 
Pytanie 2: 

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego ustalenia odszkodowania  

Z: 

W razie powstania szkody całkowitej (rozumianej jako uszkodzenie pojazdu w takim 
zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% sumy ubezpieczenia pojazdu) - odszkodowanie 
ustala się w wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość 
pozostałości. 
Na: 

W razie powstania szkody całkowitej (rozumianej jako uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że 
koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu) - odszkodowanie ustala się w wysokości 
odpowiadającej sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości. 
 
Odpowiedź: 
 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 3: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zakresu ryzyk dodatkowych ubezpieczenia AC pkt 

2.1 oraz 2.2 na: 

 

pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek wypadku 

podlimit 2 000,00 PLN na pojazd  – dla zdarzeń na terytorium RP 

pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego wskutek wypadku - 

podlimit 1 000,00 PLN na pojazd – dla zdarzeń na terytorium RP 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze zmianą SIWZ: 

2. Ubezpieczenie AC 

2 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy  

2.1 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 2 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na 

terytorium RP 

25 

2.2 pokrycie kosztów holowania do warsztatu lub siedziby ubezpieczonego 

wskutek wypadku lub awarii - podlimit 1 000,00 PLN na każdy pojazd na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – dla zdarzeń na 

terytorium RP 

15 
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Pytanie 4: 

Prosimy o wykreślenie klauzuli rezygnacji z regresu. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 5: 

Prosimy o informację czy byłaby możliwość odstąpienia od wymogu dokonania wyceny pojazdów przez 

wykonawcę. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający odstąpi od wymogu dokonania wyceny pojazdów przez wykonawcę pod warunkiem, że 

niewykonanie wyceny przez Wykonawcę oznaczać będzie akceptację szacunkowych wartości 

rynkowych jako sum ubezpieczenia, a także wskazanych przez brokera sum ubezpieczenia pojazdów  

w kolejnych latach realizacji zamówienia. 

 

 
Pytanie 6: 
Prosimy o informację czy byłaby możliwość odstąpienia od wymogu ubezpieczenia wszystkich 
pojazdów ze stałą sumą ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 
 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o podanie numerów rejestracyjnych i numerów VIN dla wszystkich pojazdów. 
 
Odpowiedź: 
Numery rejestracyjne oraz numery VIN dla wszystkich pojazdów podane zostaną Wykonawcy do 
wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych. 
 
 
Pytanie 8: 
Czy pojazdami będą przewożone środki ADR (materiały łatwopalne)? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przewożenia środków ADR. 
 
 
Pytanie 9: 
Jaki jest obszar Państwa działalności? ( Polska, Europa) 
 
Odpowiedź: 
Obszar działalności to teren RP. Zamawiający nie wyklucza jednak możliwości wyjazdu pojazdów poza 
granice RP. 
 
 
Pytanie 10: 
Czy dany pojazd użytkuje jeden kierowca czy kierowcy zmieniają się? 

 
Odpowiedź: 
Kierowcy zmieniają się.  
 
Pytanie 11: 
Jaki posiadają Państwo sposób zarządzania flotą? 
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Odpowiedź: 
Flota jest zarządzana i kontrolowana poprzez systemy GPS, karty pracy kierowców, system dystrybucji 
paliw, trasy planowane, zlecenia indywidualne dla klientów. 
 
Pytanie 12: 
Jaka jest wymagana suma ubezpieczenia PAS? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, gdyż pojęcie PAS wymagałoby 
dodatkowego wyjaśnienia co się pod nim kryje. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06-10-2017 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.10.2017r. do godz. 11:00. 
 


