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Jarocin, dnia 08.01.2021 r. 

NR SPRAWY: JLA/ZP/4/2020 

 

 

 

WYJASNIENIE  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pt.    

„Ubezpieczenie floty, majątku i interesu majątkowego jarocińskich linii autobusowych Sp. z o.o. oraz 
Ubezpieczenie floty, majątku oraz interesu majątkowego Trans Pegaz Sp. z o.o.” 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r., poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ”:: 

 

Pytanie: 

1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 15.01.2021r. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert został zmieniony na 15.01.2021 r. , godz. 12:00. 

Pytanie: 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa 

oraz OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych w ramach 

klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jeśli nie wynika to z OWU a wynika 

wprost z limitu wskazanego w ww. klauzuli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie: 

4. Prosimy o podanie wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia zgłoszonego do ubezpieczenia w wartości 

odtworzeniowej z określeniem roku budowy i jednostkowej sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada żądanej informacji. 

Pytanie: 

5. Czy na terenie obiektu Jarocin, ul. Zaciszna 5 znajduje się stacja paliw lub punkt tankowania autobusów. 

Jeżeli tak prosimy o podanie: 

- jaka jest pojemność zbiorników z paliwem 

- czy są to zbiorniki naziemne, czy podziemne 

- jak jest odległość od budynku głównego 

- czy są przedmiotem ubezpieczenia\ 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza, że na terenie obiektu Jarocin, ul. Zaciszna 5 znajduje się 1 zbiornik: 

- pojemność zbiornika z paliwem - 5000 l 

- zbiorniki naziemny,  
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- odległość od budynku głównego-  ok. 50 m 

- zbiornik stanowi przedmiotu ubezpieczenia – maszyny, urządzenia i wyposażenie (JLA Sp. z o.o.). 

Pytanie: 

6. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie linii rozdzielczych dotyczy ww. przedmiotów, znajdujących 

się w odległości do 500 m od miejsca ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

7. Prosimy informacje czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce powodzie 

lub podtopienia. 

Odpowiedź: 

Powodzie i podtopienia nie wystąpiły. 

Pytanie: 

8. Prosimy o zgodę na zmianę treści „Klauzuli lokalizacyjnej” na poniższą:  

„Zakład ubezpieczeń udziela automatycznej ochrony ubezpieczeniowej dla nowych lokalizacji przejętych 

w użytkowanie, na podstawie umowy lub odpowiedniego tytułu prawnego, pod warunkiem 

przedstawienia tego faktu do wiadomości zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od momentu powstania 

ryzyka po stronie Ubezpieczającego.  

Limit odpowiedzialności dla każdej lokalizacji ubezpieczanej na podstawnie niniejszej klauzuli: 

1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy dotyczące udzielenia ochrony przez Ubezpieczyciela w ramach 

„Klauzuli inwestycyjnej” oraz „Klauzuli lokalizacyjnej” mogą dotyczą jedynie lokalizacji i inwestycji, w 

których prowadzona jest działalność tożsama z dotychczasową oraz wskazaną w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

10. Prosimy o usunięcie zapisu w „KLAUZULI WARTOŚCI MIENIA” w treści: „i tym samym postanowienia 

OWU dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

11. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną ubezpieczeniową 

organizatora wycieczek w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

12. Prosimy o potwierdzenie, iż dla działalności „Organizacja/pośredniczenie w imprezach turystycznych” 

ochrona udzielana jest jedynie w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w związku z 

posiadaniem mienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie: 

13. Prosimy o potwierdzenie, iż dla działalności „Organizacja/pośredniczenie w imprezach turystycznych” 

ochrona udzielana jest z wyłączeniem rozszerzenia o czyste straty finansowe. 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany – wyłączenie rozszerzenia o czyste straty finansowe dla 

działalności związanej z organizacją/pośredniczeniem w imprezach turystycznych. 

Pytanie: 

14. Prosimy o potwierdzenie definicji poniższych pojęć występujących w SIWZ, dotyczących Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej: 

a) szkoda majątkowa – (szkoda rzeczowa) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także 

utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie rzeczy; 

b) szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści 

poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

c) czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową; 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

15. Prosimy o potwierdzenie stosowania w OC triggera „loss occuracnce”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj. 

„OC najemcy ruchomości/nieruchomości” ochrona nie obejmuje wszelkiego rodzaju pojazdów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

17. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone przez podwykonawców, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

ponosi za nich odpowiedzialność jak za działanie własne, a nie wszystkie szkody wyrządzone przez 

podwykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

18. Prosimy o wskazanie podziału % obrotu ogólnego na poszczególne rodzaje prowadzonych działalności. 

Odpowiedź: 

JLA Sp. z o.o.: 

wiodąca – ok 90%: 

 świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jarocin – ok 90% 

pozostałe – ok 10%: 

 wynajem powierzchni reklamowej na autobusach, w autobusach 

 obsługa administracyjna na rzecz Trans Pegaz Sp. z o.o. 

 wynajem pomieszczeń warsztatowych wraz z pomieszczeniem sanitarno-socjalnym i placem manewrowym na 

rzecz Trans Pegaz    Sp. z o.o. 

 usługa wynajmu autobusów dla Trans Pegaz Sp. z o.o. 
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 wynajem powierzchni parkowania 

Trans Pegaz Sp. z o.o.: 

 świadczenie usług komunikacyjnych (wycieczki, przewozy okolicznościowe i przewozy pracownicze krajowe i 

zagraniczne – wyjazdy zagraniczne) – ok. 15% 

 świadczenie usługi przewozów szkolnych – ok. 10% 

 świadczenie usługi komunikacji publicznej – ok. 20% 

 świadczenie usługi przewozów osób niepełnosprawnych – ok. 11% 

 świadczenie usług warsztatowych, naprawczych i serwisowych – ok. 31%  

 wykonywanie wiat przystankowych - ok. 1% 

 sprzątanie pomieszczeń – ok. 4% 

 wynajem powierzchni reklamowej na autobusach, w autobusach – ok. 2% 

 dowozy posiłków – ok. 1% 

 kierowanie i obsługa autobusu – ok. 5% 

Pytanie: 

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku definicji ryzyk, szczególnie w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej przyjmuje się definicje wynikającą z OWU lub klauzul do OWU 

Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

20. Prosimy o potwierdzenie, iż ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie: 

21. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  

odpowiedzialności wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów i pośredników 

turystyki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie: 

22.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: 

„1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy w zakresie ubezpieczeń 

majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Strony uzgodniły, iż każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z 

zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień pierwszego okresu 

ubezpieczenia, o których mowa w pkt… umowy z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę 

wyłącznie z ważnych powodów.  

2. Za ważne powody, o których mowa w ust. 1 uznaje się poniżej określone sytuacje: 

a) 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 

b) 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 lub  

c) jeżeli dla pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości liczony na dzień 31.12.2021 r. za okres 

ubezpieczenia danego rodzaju ubezpieczenia od 01.02.2021 przekroczy 50% (wskaźnik szkodowości rozumiany 
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jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw z danego rodzaju ubezpieczenia do składki 

zarobionej z danego rodzaju ubezpieczenia za badany okres)  

d) jeżeli nastąpiła zmiana warunków reasekuracyjnych, 

e) jeżeli nastąpiła zmiana polityki Ubezpieczyciela, polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego 

segmentu klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

23. Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenie choroby zakaźnej w treści: 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy 

ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio 

lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy 

szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem 

umowy ubezpieczenia. 

    2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona 

za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

1)       substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub 

jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

2)       metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą 

powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub 

przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 

3)  choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia 

ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, 

utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

Dot.  

 - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 - ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

24. Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. wyłączająca ryzyka cybernetyczne w treści:  

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających 

jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych 

elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek 

powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym 

dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz 

nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie 

funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i 

nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 

równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji 

lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub 
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urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 

szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. 

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

Dot.  

 - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 - ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

25. Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Autocasco na poniższy: 

„zniesienie amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia i elementów układu wydechowego) po przedłożeniu 

kompletu faktur/rachunków za części i naprawę, zniesienie udziału własnego oraz franszyzy redukcyjnej” 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: 

„zniesienie amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia i elementów układu wydechowego) po przedłożeniu 

kompletu faktur/rachunków za części oraz faktur/rachunków/kosztorysów (w przypadku naprawy siłami własnymi - 

TRANS PEGAZ Sp. z o.o.) za naprawę” 

Pytanie: 

26. Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Autocasco na poniższy: 

„W razie powstania szkody całkowitej (rozumianej jako uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy 

ustalane wg. ASO przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania  sumy ubezpieczenia 

pojazdu) - odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o 

wartość pozostałości. „ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

Pytanie: 

27. Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Autocasco na poniższy: 

„W razie powstania szkody częściowej - odszkodowanie ustala się w wysokości kosztów naprawy określonych na 

podstawie uprzednio uzgodnionych z zakładem ubezpieczeń kosztów i sposobu naprawy przez warsztat 

wykonujący naprawę, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiały producenta pojazdu / 

autoryzowanego serwisu producenta pojazdu bez uwzględnienia amortyzacji/ zużycia technicznego części, po 

przedłożeniu kompletu faktur/rachunków za części i naprawę” 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: 

„W razie powstania szkody częściowej - odszkodowanie ustala się w wysokości kosztów naprawy określonych na 

podstawie uprzednio uzgodnionych z zakładem ubezpieczeń kosztów i sposobu naprawy przez warsztat 

wykonujący naprawę, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiały producenta pojazdu / 

autoryzowanego serwisu producenta pojazdu bez uwzględnienia amortyzacji/ zużycia technicznego części, po 

przedłożeniu kompletu faktur/rachunków za części oraz faktur/rachunków/kosztorysów (w przypadku naprawy 

siłami własnymi - TRANS PEGAZ Sp. z o.o.) za naprawę” 

Pytanie: 

28. Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Autocasco na poniższy: 
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„W przypadku wykonywania naprawy siłami własnymi (TRANS PEGAZ Sp. z o.o.) odszkodowanie ustala się w 

wysokości kosztów naprawy przedstawionych przez ubezpieczonego, według zasad zawartych w systemie 

Audatex lub innym dla danej marki pojazdu z uwzględnieniem: 

- cen nowych oryginalnych części zamiennych producenta (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany, bez 

uwzględnienia amortyzacji/zużycia technicznego części; po przedłożeniu kompletu faktur/rachunków za części i 

naprawę” 

− norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 

− stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości minimalnie 150,00 PLN (bez VAT) (postanowienia odmienne w 

Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 

Odpowiedź – modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: 

„W przypadku wykonywania naprawy siłami własnymi (TRANS PEGAZ Sp. z o.o.) odszkodowanie ustala się w 

wysokości kosztów naprawy przedstawionych przez ubezpieczonego, według zasad zawartych w systemie 

Audatex lub innym dla danej marki pojazdu z uwzględnieniem: 

- cen nowych oryginalnych części zamiennych producenta (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany, bez 

uwzględnienia amortyzacji/zużycia technicznego części; po przedłożeniu kompletu faktur/rachunków za części i 

faktur/rachunków/kosztorysów za naprawę” 

− norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 

− stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości minimalnie 150,00 PLN (bez VAT) (postanowienia odmienne w 

Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 

Pytanie: 

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny w AC obejmuje Europę z wyłączeniem Rosji, Białorusi, 

Ukrainy i Mołdawii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, lecz wyłączenie będzie akceptowalne, jeśli wynikać będzie z OWU Wykonawcy. 

 


