
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie

mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390081536

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowodworska 60

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lpgk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014399/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 12:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00006852/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”
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Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który
stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na warunkach
opisanych poniżej. Oferta Wykonawcy winna obejmować następujące pakiety ubezpieczeń:
1)obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, 2)ubezpieczenie Auto Casco, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, 4)ubezpieczenie Assistance.
Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego ujęto w Załączniku K1 do SWZ. Informacja 
n/t parametrów ryzyka (szkodowości) znajduje się w Załączniku K2 do SWZ.
I.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU I: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność
cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem
tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Minimalne
sumy gwarancyjne: 1)w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro na każde zdarzenie, 2)w
przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro na każde zdarzenie. 
II.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU II: Ubezpieczenie Auto Casco. 1.Zakres
ubezpieczenia AC: Ubezpieczenie obejmuje szkody w pojeździe, jego części lub wyposażeniu w
związku z ruchem i postojem pojazdu na skutek: 1)nagłego działania siły mechanicznej w chwili
zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
2)uszkodzenia dewastacji (w tym również włamanie) dokonanego przez osobę bądź zwierzę
(Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe
wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej przez zwierzęta znajdujące się
wewnątrz pojazdu), 3)zdarzeń losowych: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku
statku powietrznego, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania
się ziemi, działania temperatury, dymu lub czynnika chemicznego, 4)kradzieży pojazdu, jego
części lub wyposażenia dodatkowego zainstalowanego w pojeździe w chwili zgłoszenia do
ubezpieczenia, 5)uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zaboru bez zgody właściciela lub
użytkownikaw celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. 
2.Wymagane warunki dodatkowe: 1)Rozliczenie szkody: na podstawie cenników
obowiązujących u producentów pojazdów przy użyciu części oryginalnych lub w inny sposób nie
powodujący utraty gwarancji na korozję pojazdu. 2)Wartość pojazdów: określona została w
Załączniku K1 do SWZ – Wykaz pojazdów. 3)Wykupiony udział własny i amortyzacja. 4)Brak
franszyzy integralnej. 5)Brak franszyzy redukcyjnej. 6)Stała wartość sumy ubezpieczenia w
okresie ubezpieczenia.
3.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Na podstawie
niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia AC i uznaje te
zabezpieczenia za wystarczające. 2)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Ustala
się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub
ustalenie rozmiaru szkody. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się,
że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes
Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze,
przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.
Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu
ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i
okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych
kosztów naprawy. 4)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z
umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.
III.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 1.Zakres ubezpieczenia: Trwały
uszczerbek na zdrowiu oraz zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku mający związek z
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użytkowaniem pojazdu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, świadczenie z tytułu zgonu 100% sumy
ubezpieczenia). 2.Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe. 3.Klauzula
jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia
rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.
IV.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU IV: Ubezpieczenie Assistance Usługa jest
obligatoryjna dla pojazdu VW PASSAT o nr rej. DL3830A. Ubezpieczenie Assistance dla w/w
pojazdu obejmuje co najmniej: 1)usługę holowania pojazdu w razie jego wypadku lub awarii bez
względu na miejsce zdarzenia na terenie RP na odległość co najmniej 150 km, licząc od miejsca
zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania. 2)usługę bezpłatnego wynajmu pojazdu
zastępczego (w tym koszt podstawienia lub odbioru pojazdu) w razie jego wypadku, awarii lub
kradzieży bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP w ramach ubezpieczenia Assistance
opłaconego zgodnie z taryfą składek Ubezpieczyciela z zachowaniem zapisów SWZ odnośnie
oczekiwanego zakresu na okres: -do 5 dni roboczych w przypadku awarii, -do 15 dni roboczych
w przypadku wypadku, -do 30 dni roboczych w przypadku kradzieży. 
DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH (I-IV): Polisy ubezpieczeniowe
zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, o
którym mowa w § 1 ust. 6 umowy. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg
zwyczajowo obowiązujących stawek.

Po zmianie: 
CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który
stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na warunkach
opisanych poniżej. Oferta Wykonawcy winna obejmować następujące pakiety ubezpieczeń:
1)obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, 2)ubezpieczenie Auto Casco, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, 4)ubezpieczenie Assistance.
Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego ujęto w Załączniku K1 do SWZ. Informacja 
n/t parametrów ryzyka (szkodowości) znajduje się w Załączniku K2 do SWZ.
I.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU I: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność
cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem
tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. Minimalne
sumy gwarancyjne: 1)w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro na każde zdarzenie, 2)w
przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro na każde zdarzenie. 
II.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU II: Ubezpieczenie Auto Casco. 1.Zakres
ubezpieczenia AC: Ubezpieczenie obejmuje szkody w pojeździe, jego części lub wyposażeniu w
związku z ruchem i postojem pojazdu na skutek: 1)nagłego działania siły mechanicznej w chwili
zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
2)uszkodzenia dewastacji (w tym również włamanie) dokonanego przez osobę bądź zwierzę
(Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe
wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej przez zwierzęta znajdujące się
wewnątrz pojazdu), 3)zdarzeń losowych: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku
statku powietrznego, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania
się ziemi, działania temperatury, dymu lub czynnika chemicznego, 4)kradzieży pojazdu, jego
części lub wyposażenia dodatkowego zainstalowanego w pojeździe w chwili zgłoszenia do
ubezpieczenia, 5)uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zaboru bez zgody właściciela lub
użytkownikaw celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. 
2.Wymagane warunki dodatkowe: 1)Rozliczenie szkody: na podstawie cenników
obowiązujących u producentów pojazdów przy użyciu części oryginalnych lub w inny sposób nie
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powodujący utraty gwarancji na korozję pojazdu. 2)Wartość pojazdów: określona została w
Załączniku K1 do SWZ – Wykaz pojazdów. 3)Wykupiony udział własny i amortyzacja. 4)Brak
franszyzy integralnej. 5)Brak franszyzy redukcyjnej. 6)Stała wartość sumy ubezpieczenia w
okresie ubezpieczenia. 3.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany
jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia
AC i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 2)Klauzula niezawiadomienia w terminie o
szkodzie: Ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie
tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód:
Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak
najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy miejsce i termin oględzin szkody nie
później niż na trzy dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne
powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do
oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do
naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na
podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. Wcześniej w celu usprawnienia powyższego
procesu Ubezpieczyciel musi otrzymać poniższe: a)skan/zdjęcie dowodu rejestracyjnego
pojazdu lub fakturę zakupu potwierdzające własność pojazdu, b)opis zdarzenia z określeniem
przyczyny powstania szkody, c)kalkulację naprawy pojazdu, d)zdjęcia uszkodzeń. W sytuacji,
gdy naprawa była dokonywana w chwili zgłoszenia dodatkowo należy dostarczyć: e)kopię
faktury za naprawę (potwierdzającą koszty naprawy), f)dyspozycję wypłaty
odszkodowania.4)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z
umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.
III.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. 1.Zakres ubezpieczenia: Trwały
uszczerbek na zdrowiu oraz zgon na skutek nieszczęśliwego wypadku mający związek z
użytkowaniem pojazdu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, świadczenie z tytułu zgonu 100% sumy
ubezpieczenia). 2.Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe. 3.Klauzula
jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia
rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.
IV.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU IV: Ubezpieczenie Assistance Usługa jest
obligatoryjna dla pojazdu VW PASSAT o nr rej. DL3830A. Ubezpieczenie Assistance dla w/w
pojazdu obejmuje co najmniej: 1)usługę holowania pojazdu w razie jego wypadku lub awarii bez
względu na miejsce zdarzenia na terenie RP na odległość co najmniej 150 km, licząc od miejsca
zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania. 2)usługę bezpłatnego wynajmu pojazdu
zastępczego (w tym koszt podstawienia lub odbioru pojazdu) w razie jego wypadku, awarii lub
kradzieży bez względu na miejsce zdarzenia na terenie RP w ramach ubezpieczenia Assistance
opłaconego zgodnie z taryfą składek Ubezpieczyciela z zachowaniem zapisów SWZ odnośnie
oczekiwanego zakresu na okres: -do 5 dni roboczych w przypadku awarii, -do 15 dni roboczych
w przypadku wypadku, -do 30 dni roboczych w przypadku kradzieży. 
DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH (I-IV): Polisy ubezpieczeniowe
zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, o
którym mowa w § 1 ust. 6 umowy. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg
zwyczajowo obowiązujących stawek.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-01-14 10:00

Po zmianie: 
2022-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-14 10:15

Po zmianie: 
2022-01-17 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-12

Po zmianie: 
2022-02-15
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