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ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn.zm.) 
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek 
komunalnych.” wpłynęły następujące zapytania do części jawnej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 
 
Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik działający w imieniu 
Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie nr 40 
Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy i akceptację klauzuli wypowiedzenia 
umowy: 
a. „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy 
strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z 
zachowaniem 60 -dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego 
okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie: 
i. przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), 
rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z 
tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do zainkasowanej składki z tego samego rodzaju ubezpieczenia, 
za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik 
szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia nie 
przekroczy 60% w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju, Wykonawca utrzyma składki 
minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w odniesieniu do ubezpieczenia danego 
rodzaju na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia); 
ii. niemożność uzyskania przez Wykonawcę pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w umowie ubezpieczenia; 
iii. istotne pogorszenie finansowych lub poza finansowych warunków reasekuracyjnych, 
iv. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Wykonawcy z danego segmentu Klientów lub danej 
grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
v. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym 
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym lub 
vi. 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 
b. 2. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie 
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż 
powyższy trybie. 



c. 3. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się 
należna i/lub wymagalna”. 
Odpowiedź na pytanie 40: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 64 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.01.2021r. ze względu na aktualnie 
obowiązujące procedury uzyskiwania stosowanych akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego;  
Odpowiedź na pytanie 64: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego zmienia termin składania ofert: 
BYŁO 
Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 03.02.2021r.  do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 03.02.2021r. o godzinie 12:30  za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala 
Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) Pełnomocnik 
Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w formie elektronicznej.  
JEST 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 05.02.2021r.  do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 05.02.2021r. o godzinie 12:30  za pośrednictwem 
 platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala 
Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) Pełnomocnik 
Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w formie elektronicznej 
 
Pytanie nr 65 
W związku z 3-letnim okresem ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie treści Klauzuli 
wypowiedzenia jn. „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy 
postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 
powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie 
polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem 
danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 
względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 
reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 
reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia 
(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź na pytanie 65: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
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