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Legnica, dnia 12.01.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/10/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Kompleksowe 
ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części” - 
NZP/EF/1/2022.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ  
O ZMIANIE SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wniesionym przez Wykonawcę w dniu 10.01.2022r. wnioskiem o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, na podstawie art. 284  
ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Pytanie nr 1: 
„Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba  
że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach  
do SIWZ.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający potwierdza. Powyższa kwestia została uregulowana w § 1 ust. 4 i ust. 5 wzoru 
umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ (dotyczy części nr 1 zamówienia) oraz  
Załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia). 
 
 
Pytanie nr 2: 
„Prosimy o informację czy Zamawiający planuje zakup nowych pojazdów w okresie trwania 
umowy o ubezpieczenia? Jakiej wartości i jakiego rodzaju będą to pojazdy?” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający planuje zakup następujących pojazdów: pojazd ciężarowy z zabudową 
śmieciarki (4 szt. o łącznej wartości ok. 900.000 zł), pojazd dostawczy o wartości ok. 150.000 
zł, pojazd z zabudową wywrotki z HDS o wartości ok. 450.000 zł, pojazd karawan typu 
MELEX o wartości ok. 85.000 zł oraz koparko-ładowarka o wartości ok. 350.000 zł. 
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko plan, który nie musi zostać zrealizowany. 
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Pytanie nr 3: 
„Prosimy o informację jaki jest udział floty poruszającej się poza RP. Prosimy o określenie w %.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA): 
Transport odbywał się będzie głównie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Transport zagraniczny 
stanowi mniej niż 1% i dotyczy głównie pojazdów typu karawan (możliwe jest świadczenie przez Spółkę 
usług transportu zwłok z terenów zlokalizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) oraz może 
ewentualnie dotyczyć pojazdu VW PASSAT o nr rej. DL3830A. Będą to jednak zdarzenia sporadyczne. 

 
 

Pytanie nr 4: 
„Prosimy o korektę zapisów w opis przedmiotu zamówienia do cz. 1 zamówienia - Załącznik nr 1 do 
SIWZ  
Z: „Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu 
szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie ub 
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. „  
Na: Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu 
szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie ub 
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.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający zmienia zapisy w pkt I. w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia 
(Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr NZP/EF/1/K/2022, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ)  
na następujące: 

„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.”  
 
 
Pytanie nr 5: 
„Prosimy o zgodę na poniższe zmiany w zakresie KLAUZULI SZYBKIEJ LIKWIDACJI SZKÓD  
Z: „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”  
Na: : „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 trzy 
dni robocze, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o 
szkodzie i ustalenia miejsca i terminu oględzin. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin 
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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 faktura zakupu potwierdzające własność 
pojazdu  

 b. opis zdarzenia z określeniem przyczyny powstania szkody,  

 c. kalkulacja naprawy pojazdu,  

 d. zdjęcia uszkodzeń.  
W sytuacji, gdy naprawa była dokonywana chwili zgłoszenia dodatkowo należy dostarczyć:  
e. kopia faktury za naprawę,  
f. dyspozycja wypłaty odszkodowania.” 

 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający zmienia zapisy w pkt II.3.3) w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia 
(Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr NZP/EF/1/K/2022, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ)  
na następujące: 

„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.” 

 
 

Pytanie nr 6: 
„Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy do cz. 1 zamówienia - Załącznik nr 1a do SIWZ poniższego 
paragrafu w całości: „§ 7. Kary umowne oraz prawo odstąpienia od umowy”.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Zapisy umowne pozostają bez zmian. LPGK Sp. z o. o. jest zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), a zapisy umowne 
wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1), ust. 3 oraz ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1 
zamówienia oraz Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 2 zamówienia) odzwierciedlają przepisy  
art. 436 pkt 3), art. 436 pkt 4 lit. a) oraz art. 456 w/w ustawy. 

 
 

Pytanie nr 7: 
„W związku z faktem, iż w ramach prowadzonej działalności jest przypisane PKD 49.41.Z Usługi 
włączając usługi transportowe, prosimy o informację jaki rodzaj usług jest prowadzony, co jest 
przewożone, jaki rodzaj transportu jest prowadzony: krajowy czy zagraniczny.” 
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Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA): 
Transport odbywa się głównie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (szczegółowe wyjaśnienia wskazano 
w odpowiedzi na pytanie nr 3). W ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych- Dział Cmentarze 
Komunalne realizowany jest transport zwłok. W ramach działalności Zakładu Oczyszczania Miasta 
realizowany jest odbiór i transport odpadów komunalnych (odpady transportowane są do Instalacji 
Komunalnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów). 
 

 
Pytanie nr 8: 
„Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.01.2022r godz. 13.00 lub późniejszy.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 17.01.2022r. do godz. 10.00. 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 

1) pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„XV.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert upływa dnia  17.01.2022r. o godz. 10:00.” 

2) pkt XV.3.1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.01.2022r. o godz. 10:15.” 

3) pkt XVI.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.02.2022r., tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert).” 

 

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W związku z powyższym termin składania  
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą ulegają zmianie.  

 

Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 11.01.2022r. (dotyczy części nr 2 zamówienia) 
zostaną udzielone w terminie późniejszym i mogą prowadzić do dalszych zmian SWZ, w tym  
do przesunięcia terminu składania ofert. 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 12.01.2022r. (Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

nr NZP/EF/1/K/2022, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ- dotyczy części nr 1 zamówienia). 
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2022r. 


