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Orli Staw, 29.04.2022 r.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SWZ NR 33/2022/Kalisz
Supra Brokers S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działająca w imieniu
i na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, na podstawie
art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:
1. Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że planowany termin
realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące.
2. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, 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. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć
negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie
do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.
Odpowiedź: Ubezpieczenie assistance nie jest przedmiotem zamówienia w ramach
Pakietu II.
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4. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości
jednostkowej powyżej 400.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację
stawki AC?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po
szkodzie całkowitej na następującą treść:
W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie,
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek
Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni
osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości
odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej
będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie
kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez,
winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży
pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia
pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
7. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odrębnego ryzyka ubezpieczenia szyb. Szyby
będą ubezpieczone w ramach ubezpieczenia Auto Casco.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia się treść SWZ w następujący sposób
i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
W treści SWZ w punkcie: „VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA
W ART. 108 UST. 1 USTAWY” dokonuje się zmian poprzez dodanie poniższych zapisów:
„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się:
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1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 5k rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.”
Odpowiedzi na pytania nr 5 i 6 modyfikują postanowienia Specyfikacji Warunków
Zamówienia - modyfikacji ulega załącznik nr 1 do SWZ: „Warunki zamówienia wraz
z opisem przedmiotu zamówienia”. Zmodyfikowany załącznik zostaje udostępniony
Wykonawcom wnioskującym o udostępnienie części poufnych SWZ.
Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.
Sporządził:
Robert Gostyński
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz
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