
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 00020362/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 15:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00006852/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą: 
1.1. Nazwa kryterium – „Cena” – 90%:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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Ocenie podlega cena brutto (w złotych) za wykonanie zamówienia. 
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający
w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza
ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru
wskazanego w SWZ.
1.2. Nazwa kryterium – „Klauzula fakultatywna" – 10%.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia dla pojazdów posiadających AC (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula
nie będzie miała zastosowania w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej
pojazdu).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
pkt 4.3a) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula będzie miała
zastosowanie w przypadku zaistnienia szkód nie większych niż 200 000 PLN).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
pkt 4.3b) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
1.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z treścią SWZ i
ustawą Pzp oraz otrzyma łącznie we wszystkich kryteriach największą liczbę punktów. 
Wartości punktów zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według
wzoru wskazanego w SWZ.
2. Pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert wskazano w pkt XX. SWZ.

Po zmianie: 
1.1. Nazwa kryterium – „Cena” – 90%:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega cena brutto (w złotych) za wykonanie zamówienia. 
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający
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w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza
ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru
wskazanego w SWZ.
1.2. Nazwa kryterium – „Klauzula fakultatywna" – 10%.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia dla pojazdów posiadających AC (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula
nie będzie miała zastosowania w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej
pojazdu).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
pkt 4.3a) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
1.1. Nazwa kryterium – „Cena” – 90%:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega cena brutto (w złotych) za wykonanie zamówienia. 
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający
w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza
ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru
wskazanego w SWZ.
1.2. Nazwa kryterium – „Klauzula fakultatywna" – 10%.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia dla pojazdów posiadających AC (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula
nie będzie miała zastosowania w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej
pojazdu).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
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pkt 4.3a) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula będzie miała
zastosowanie w przypadku zaistnienia szkód nie większych niż 200 000 PLN).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
pkt 4.3b) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
1.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z treścią SWZ i
ustawą Pzp oraz otrzyma łącznie we wszystkich kryteriach największą liczbę punktów. 
Wartości punktów zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według
wzoru wskazanego w SWZ.
2. Pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert wskazano w pkt XX. SWZ.

Po zmianie: 
1.1. Nazwa kryterium – „Cena” – 90%:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega cena brutto (w złotych) za wykonanie zamówienia. 
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający
w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza
ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru
wskazanego w SWZ.
1.2. Nazwa kryterium – „Klauzula fakultatywna" – 10%.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA
Ocenie podlega zaoferowanie przez Wykonawcę szerszego pakietu ubezpieczenia niż
bezwzględnie wymagany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ), tj. niżej wymienionej klauzuli
fakultatywnej. Klauzula fakultatywna, którą może zaoferować Wykonawca: „Klauzula braku
redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula będzie miała
zastosowanie w przypadku zaistnienia szkód nie większych niż 200 000 PLN oraz będzie
dotyczyła jedynie składników mienia Zamawiającego ubezpieczonych w systemie sum stałych,
natomiast nie będzie miała zastosowania do pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia).” 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wyżej wymienioną klauzulę fakultatywną otrzyma 10,00 pkt w
kryterium „Klauzula fakultatywna”. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje powyższej
klauzuli fakultatywnej, to Zamawiający przyzna 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
Ilość punktów zostanie przyznana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
pkt 4.3b) Formularza ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego
oświadczenia, to Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował klauzuli fakultatywnej i
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przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt w kryterium „Klauzula fakultatywna”.
1.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z treścią SWZ i
ustawą Pzp oraz otrzyma łącznie we wszystkich kryteriach największą liczbę punktów. 
Wartości punktów zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według
wzoru wskazanego w SWZ.
2. Pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert wskazano w pkt XX. SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który
stanowi Załącznik nr 1b do SWZ. 
Wykaz mienia Zamawiającego ujęto w Załączniku M1 do SWZ. Informacja n/t parametrów
ryzyka (szkodowości) znajduje się w Załączniku M2 do SWZ.
I.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU I: Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.
1.Zakres ubezpieczenia: Ogień, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, jego części
lub ładunku, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, huk
ponaddźwiękowy, działanie dymu lub sadzy, powódź, przenikanie wód gruntowych, przerwanie
wałów przeciwpowodziowych, deszcz nawalny, grad, zaleganie i topnienie śniegu lub lodu,
huragan (parametr wiatru 17 m/s), upadek lub przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew,
masztów, sąsiadujących budowli, budynków lub ich części, zapadanie, trzęsienie lub osuwanie
się ziemi, zalanie cieczami wydostającymi się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub
centralnego ogrzewania, także na skutek ich awarii lub nieprawidłowego użycia, uszkodzenia na
skutek działania temperatury, zalanie z dachów i orynnowania wynikające z topnienia
zalegającego śniegu lub lodu o ile przyczyną rozszczelnienia było zamarznięcie wody, a zły stan
techniczny dachu lub rynien nie był bezpośrednią szkody, akcji ratunkowej, gaśniczej lub innego
działania mającego na celu zmniejszenie strat lub zagrożeń, prowadzonej w związku z
którymkolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń. Dla lokalizacji Zakładu Zagospodarowania
Odpadów (Legnica, ul. Rzeszotarska) wprowadza się: 1)wyłączenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku ze składowaniem odpadów wewnątrz hali
sortowania odpadów poza godzinami pracy zakładu, 2)w zakresie pożaru, wybuchu, implozji,
dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny powstania)- limit odpowiedzialności w wysokości 12 000
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 4 800 000 PLN
dla sortowni odpadów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2.Rodzaj
wartości: 1)nieruchomości: odtworzeniowa, 2)majątek ruchomy: księgowa brutto, 3)pojemniki na
odpady: księgowa brutto. 3.System ubezpieczenia: 1)nieruchomości i majątek ruchomy: na sumy
stałe, 2)pojemniki na odpady zmagazynowane na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta: na
pierwsze ryzyko (limit odpowiedzialności: 200 000 PLN). 4.Przedmiot ubezpieczenia, lokalizacja
i sumy ubezpieczenia: zgodnie z Załącznikiem M1 do SWZ. 5.Franszyza redukcyjna/ Udział
własny: 1)1 000 PLN, z zastrzeżeniem niżej wymienionego przypadku, 2)dla obiektów Sortowni
nr 1 i Sortowni nr 2 zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Legnica,
ul. Rzeszotarska) w zakresie pożaru, wybuchu, implozji, dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny
powstania) franszyza redukcyjna wynosi 10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 100 000
PLN. 6.Franszyza integralna: Nie większa niż 300 PLN. 7.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula
przepięć. 2)Klauzula reprezentantów. 3)Klauzula szybkiej likwidacji szkód. 4)Klauzula
ograniczenia zasady proporcji. 5)Klauzula Leeway’a. 6)Klauzula uderzenia pojazdu własnego.
7)Klauzula jurysdykcji. 8)Klauzula dewastacji. 9)Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych.
10)Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. 11)Klauzula remontowa. 12)Klauzula
niezawiadomienia w terminie o szkodzie. Szczegółowy opis w/w klauzul obligatoryjnych ujęto w
Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ. 
II.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU II: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020362/01 z dnia 2022-01-14

2022-01-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



rabunku. 1.Zakres ubezpieczenia: skutki usiłowanej lub dokonanej kradzieży z włamaniem lub
usiłowanego lub dokonanego rabunku (kradzieży rozbójniczej). 2.Przedmiot ubezpieczenia:
majątek ruchomy (środki trwałe, wyposażenie mniejszej wartości, środki obrotowe), gotówka w
lokalach oraz podczas transportu. 3.System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 4.Sumy
ubezpieczenia: 1)Gotówka od rabunku w lokalach oraz podczas transportu: 40 000 PLN,
2)Mienie ruchome: 50 000 PLN, 3)Koszty naprawy zabezpieczeń: 15 000 PLN. 5.Klauzule
obligatoryjne: 1)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.
2)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 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. Klauzula dotyczy
szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową nie przekracza 15 000 PLN. 3)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie
ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby
Ubezpieczonego. 6.Franszyza redukcyjna: 100 PLN. 
DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH (I-II): 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 2 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który
stanowi Załącznik nr 1b do SWZ. 
Wykaz mienia Zamawiającego ujęto w Załączniku M1 do SWZ. Informacja n/t parametrów
ryzyka (szkodowości) znajduje się w Załączniku M2 do SWZ. I.Warunki ubezpieczenia w ramach
PAKIETU I: Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów. 1.Zakres ubezpieczenia: Pożar, wybuch,
implozja, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku, uderzenie pioruna, uderzenie
pojazdu w ubezpieczone mienie, huk ponaddźwiękowy, działanie dymu lub sadzy, powódź,
przenikanie wód gruntowych, przerwanie wałów przeciwpowodziowych, deszcz nawalny, grad,
zaleganie i topnienie śniegu lub lodu, huragan (parametr wiatru 17 m/s), upadek lub
przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew, masztów, sąsiadujących budowli, budynków
lub ich części, zapadanie, trzęsienie lub osuwanie się ziemi, zalanie cieczami wydostającymi się
z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, także na skutek ich
awarii lub nieprawidłowego użycia, uszkodzenia na skutek działania temperatury, zalanie z
dachów i orynnowania wynikające z topnienia zalegającego śniegu lub lodu o ile przyczyną
rozszczelnienia było zamarznięcie wody, a zły stan techniczny dachu lub rynien nie był
bezpośrednią szkody, akcji ratunkowej, gaśniczej lub innego działania mającego na celu
zmniejszenie strat lub zagrożeń, prowadzonej w związku z którymkolwiek z wyżej wymienionych
zdarzeń. Dla lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (Legnica, ul. Rzeszotarska)
wprowadza się: 1)wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku
ze składowaniem odpadów wewnątrz hali sortowania odpadów poza godzinami pracy zakładu,
2)w zakresie pożaru, wybuchu, implozji, dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny powstania)-
limit odpowiedzialności w wysokości 7 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z podlimitem 3 000 000 PLN dla sortowni odpadów na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2.Rodzaj wartości: 1)nieruchomości: odtworzeniowa,
2)majątek ruchomy: księgowa brutto, 3)pojemniki na odpady: księgowa brutto. 3.System
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ubezpieczenia: 1)nieruchomości i majątek ruchomy: na sumy stałe, 2)pojemniki na odpady
zmagazynowane na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta: na pierwsze ryzyko (limit
odpowiedzialności: 50 000 PLN). 4.Przedmiot ubezpieczenia, lokalizacja i sumy ubezpieczenia:
zgodnie z Załącznikiem M1 do SWZ. 5.Franszyza redukcyjna/ Udział własny: 1)1 000 PLN, z
zastrzeżeniem niżej wymienionych przypadków, 2)dla lokalizacji Zakładu Zagospodarowania
Odpadów (59-220 Legnica, ul. Rzeszotarska) w zakresie pożaru, wybuchu, implozji, dymu i
sadzy (niezależnie od przyczyny powstania) franszyza redukcyjna wynosi: a)15% ustalonego
odszkodowania, nie mniej niż 200 000 PLN z zastrzeżeniem poniższego przypadku, b)w
przypadku gdy Strony wprowadzą odrębnym załącznikiem do umowy Zalecenia, o których mowa
w § 5 ust. 6 umowy w zakresie zobowiązania Zamawiającego do montażu stałego
samoczynnego urządzenia gaśniczego w sortowni, to od dnia następnego po dniu wykonania
przez Zamawiającego Zaleceń w powyższym zakresie franszyza redukcyjna wynosić będzie 5%
ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 50 000 PLN. 6.Franszyza integralna: Nie większa niż
300 PLN. 7.Klauzule obligatoryjne: 1)Klauzula przepięć. 2)Klauzula reprezentantów. 3)Klauzula
szybkiej likwidacji szkód. 4)Klauzula ograniczenia zasady proporcji. 5)Klauzula Leeway’a.
6)Klauzula uderzenia pojazdu własnego. 7)Klauzula jurysdykcji. 8)Klauzula dewastacji.
9)Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych. 10)Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie.
11)Klauzula remontowa. 12)Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. Szczegółowy
opis w/w klauzul obligatoryjnych ujęto w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi
Załącznik nr 1b do SWZ.
II.Warunki ubezpieczenia w ramach PAKIETU II: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i
rabunku. 1.Zakres ubezpieczenia: skutki usiłowanej lub dokonanej kradzieży z włamaniem lub
usiłowanego lub dokonanego rabunku (kradzieży rozbójniczej). 2.Przedmiot ubezpieczenia:
majątek ruchomy (środki trwałe, wyposażenie mniejszej wartości, środki obrotowe), gotówka w
lokalach oraz podczas transportu. 3.System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 4.Sumy
ubezpieczenia: 1)Gotówka od rabunku w lokalach oraz podczas transportu: 40 000 PLN,
2)Mienie ruchome: 50 000 PLN, 3)Koszty naprawy zabezpieczeń: 15 000 PLN. 5.Klauzule
obligatoryjne: 1)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.
2)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 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. Klauzula dotyczy
szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową nie przekracza 15 000 PLN. 3)Klauzula jurysdykcji: Ustala się, że wszelkie
ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby
Ubezpieczonego. 6.Franszyza redukcyjna: 100 PLN. DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW
UBEZPIECZENIOWYCH (I-II): 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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2022-01-17 10:00

Po zmianie: 
2022-01-21 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-01-17 10:15

Po zmianie: 
2022-01-21 10:15

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

Przed zmianą: 
2022-02-15

Po zmianie: 
2022-02-19
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