Świebodzice, 29.10.2020 r.

RS.271.11.2020

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(Zmiana nr 1)

Dotyczy:

„Kompleksowego

ubezpieczenia

Gminy

Świebodzice

wraz

z

jednostkami

organizacyjnymi na lata 2020–2022 z możliwością przedłużenia do 2024.”

Zamawiający na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i odpowiada na zadane w dniu 26.10.2020 przez wykonawcę pytania.
CZĘŚĆ JAWNA
1. Wnioskujemy o przesuniecie terminu składania ofert na 04.11.2020 r.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na 03.11.2020 r
- w pkt. od 25.1 SIWZ jest:
25.1. Oferty należy składać do dnia 02.11.2020r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego – sekretariat (obecnie przyjmuje dokumenty punkt informacyjny na parterze
budynku Ratusza) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice.
- w pkt. od 26.1 SIWZ jest:
26.1. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 02.11.2020r. o godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7.
.
- w pkt. od 25.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
25.1. Oferty należy składać do dnia 03.11.2020r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego – sekretariat (obecnie przyjmuje dokumenty punkt informacyjny na parterze
budynku Ratusza) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice.
- w pkt. od 26.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
26.1. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 03.11.2020r. o godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7.
2. Termin wykonania zamówienia:
Wnioskujemy o przyjęcie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 24
miesięcznego, wprowadzenie do specyfikacji SIWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY
1.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub
8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw
na odszkodowania, odpowiednio:
− na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego
okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
− przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
− przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej
50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek. Wykonawca w takiej
sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9
miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w
kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego
okresu ubezpieczenia
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmian w treści SIWZ.
3. Odnośnie opcji przedłużenia umowy na kolejne dwa dwunastomiesięczne okresy - proszę o
usunięcie w całości tego punktu. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie drugiego
dwunastomiesięcznego okresu przedłużenia umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zawartych w zdaniu 1.
Jednocześnie dokonuje następujących zmian w SIWZ
- w pkt. od 5.3 do 5.5 SIWZ jest:
5.5.
Umowa nie podlega przedłużeniu na III lub odpowiednio na IV okres ubezpieczenia,
jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od przedłużenia umowy z uwagi na wysoki
poziom szkodowości, przy czym uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
przedłużenia umowy przysługuje Wykonawcy, do końca miesiąca, w którym upływa:
5.5.1.
21 miesięcy od początku obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 roku –
w odniesieniu do przedłużenia umowy na III okres polisowy,
5.5.2.
33 miesiące od początku obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 roku –
w odniesieniu do przedłużenia umowy na IV okres polisowy w wypadku, gdy Umowa uprzednio
została przedłużona na III okres polisowy.
- pkt. od 5.3 do 5.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
5.5.
Umowa nie podlega przedłużeniu
5.5.1.
na III okres ubezpieczenia jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od
przedłużenia umowy z uwagi na wysoki poziom szkodowości, przy czym uprawnienie do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od przedłużenia umowy przysługuje Wykonawcy, do końca
miesiąca, w którym upływa 21 miesięcy od początku obowiązywania umowy, tj. do dnia 31
sierpnia 2022 roku
5.5.2.
na IV okres ubezpieczenia, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od
przedłużenia umowy (bez względu na poziom szkodowości) do dnia 31 sierpnia 2023 roku
(w wypadku, gdy Umowa uprzednio została przedłużona na III okres polisowy.
4. Pkt 5.6. wnioskujemy o ustalenie wskaźnika szkodowości na poziomie 50%.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany
- w pkt. od 5.6 SIWZ jest:

5.6.
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od przedłużenia Umowy poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w okresie
obliczeniowym przekroczy 60%.
- w pkt. od 5.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
5.6.
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od przedłużenia Umowy poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w okresie
obliczeniowym przekroczy 50%.
5. 2.10.5. Wnioskujemy o wyłączenie zapisu.

Wnioskujemy o potwierdzenie że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ,
zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz
jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej
SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy Zapisy OWU
Wykonawcy znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie stoją one w sprzeczności z
treścią SIWZ.
Możliwość stosowania zapisów OWU czy klauzul wg treści Wykonawcy należy
traktować jako uzupełnienie i doprecyzowanie warunków umowy w obszarach
nieuregulowanych w treści SIWZ. Także wyłączenia ochrony i obowiązki
ubezpieczającego wynikające z wzorca umownego Wykonawcy mają zastosowanie w
zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z celem/funkcją ubezpieczenia wynikającą z
zapisów SIWZ.
Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.
Część poufna zostanie rozesłana do Wykonawców, którzy pobrali dokumenty poufne.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
Własnoręczny podpis znajduje się na oryginale dokumentu

