Warszawa, 10 czerwca 2020 r.
NFOSiGW-WZ.52.9.2020.
Do Wykonawców
w przetargu nieograniczonym
nr WZ/13/2020

Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Część 1 zamówienia
Dział II Sekcja II, ppkt 1.1.1 otrzymuje brzmienie:
1.1.1. budynki i budowle, wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zasilającymi, antenowymi,
infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną, oszkleniem zewnętrznym, wewnętrznym
oraz innymi elementami wyposażenia budynku zamontowanymi na stałe.
Dział II Sekcja II, ppkt 3.2.2 otrzymuje brzmienie:
3.2.2. Na terytorium Unii Europejskiej oraz Państw EFTA – 100 000,00 zł na jedno zdarzenie
i wszystkie zdarzenia, przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
Dział II Sekcja II, pkt 5. dodaje się ppkt. 5.3.5 w brzmieniu:
5.3.5 w odniesieniu do szkód takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych,
polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego
uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia – 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Dział II Sekcja II, pkt 5.7.2 dodaje się ppkt. 5) i 6) w brzmieniu:
5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany
w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
6) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach.
Dział II Sekcja II, ppkt 5.7.4 otrzymuje brzmienie:
5.7.4 Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała wskutek
ubezpieczonych niniejszą umową ryzyk, nie stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego
w niniejszym punkcie, a odpowiedzialność ograniczona jest limitami i sumami zapisanymi
w niniejszym SIWZ.
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Dział II Sekcja II, pkt. 5.12.3 ppkt 1), otrzymuje brzmienie:
1) powstałe na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego oraz radioaktywnego.
Dział II Sekcja II ppkt 6.5.2 otrzymuje brzmienie
6.5.2 Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem podczas transportu.
Dział II Sekcja II ppkt 6.5.7 otrzymuje brzmienie:
6.5.7 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
6.5.7.1 spowodowanych błędną implementacją kodu źródłowego oprogramowania przekazanego
Ubezpieczonemu przez firmę zewnętrzną;
6.5.7.2 będących pośrednimi następstwami zdarzeń w postaci kar umownych, odsetek lub utraty zysku;
6.5.7.3 jeżeli nie były zainstalowane i konserwowane zgodnie z instrukcją zabezpieczenia zalecaną przez
producenta;
6.5.7.4 w postaci kosztów odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej
urządzenia (przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie się rodzaj pamięci, który
został zaprojektowany w taki sposób, że jego zawartość ulega utracie w przypadku zaniku zasilania
urządzenia w energię elektryczną);
6.5.7.5 spowodowanych niezgodnym z przyjętą przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego procedurą
przechowywaniem wymiennych nośników danych, o ile uchybienie nastąpiło w wyniku rażącego
niedbalstwa pracownika.
6.5.7.6 błędnym programowaniem,
6.5.7.7 niewłaściwym przechowywaniem wymiennych nośników danych
6.5.7.8 jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie postanowień niniejszej
Sekcji.
6.5.7.9 Udział własny w szkodzie wynosi 200,00 zł.
Dział II Sekcja II, w pkt.7 .1. dodaje się ppkt. 7.1.15 w brzmieniu:
7.1.15 w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu przed
powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywymi dokumentami.
Dział II Sekcja III, w pkt. 7.1.9.1 dodaje się ppkt. 6) w brzmieniu:
6) szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdów z napędem lub bez napędu (w tym
dostosowanych do poruszania się po torach), części składowych lub wyposażenia ww. pojazdów.
Część 2 zamówienia
Dział II Sekcja I pkt. 6.8 otrzymuje brzmienie:
6.8. Składka minimalna w odniesieniu do ubezpieczenia AC wynosi 200 zł. W pozostałym zakresie
Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych.
Dział II Sekcja I wykreśla się pkt. 13.2
Dział II Sekcja IV, ppkt. 5.1.1 otrzymuje nowe brzmienie:
5.1.1 powstałe na skutek winy umyślnej Ubezpieczającego i jego pracowników.
Dział II Sekcja IV ppkt. 2.1. otrzymuje nowe brzmienie:
2.1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń
i kradzieży (AC) obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów
europejskich.

Dział II Sekcja IV ppkt. 3.1.10 otrzymuje nowe brzmienie:
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3.1.10 zassaniu cieczy przez pracujący silnik o ile nie nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy
w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika.
Dział II Sekcja IV wykreśla się pkt. 3.3, 3.4 i 3.5
Dział II Sekcja IV ppkt. 4.1.3.1 otrzymuje nowe brzmienie:
4.1.3.1 - naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, w tym awaryjne otwieranie zamków i dowóz paliwa,
organizacja parkingu.
Dział II Sekcja IV ppkt. 4.1.3.3 otrzymuje nowe brzmienie:
4.1.3.3 - zabezpieczenie pojazdu po szkodzie, w tym organizacja parkingu do 3 dób;
Dział II Sekcja IV wykreśla się ppkt. 4.1.3.5.
Dział II Sekcja IV wykreśla się ppkt. 4.1.3.6.
Dział II Sekcja IV, pkt. 7.8. otrzymuje nowe brzmienie:
7.8 Odszkodowanie będzie powiększone o koszt badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11
pkt. 5. ustawy prawo o ruchu drogowym, którego wykonanie jest konieczne w związku ze szkodą, za którą
Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność.
Dział II Sekcja IV, pkt. 10.6. otrzymuje nowe brzmienie:
10.6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody
i wypłaty odszkodowania także w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie za powstałą szkodę
może być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje
z obowiązkowych umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. Szkody takie będą
likwidowane z ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC). W związku
z prawem regresu Ubezpieczyciela do sprawcy szkody, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia
pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) będzie obciążało przebieg szkodowości AC
zamawiającego, do momentu uzyskania przez Towarzystwo regresu z Towarzystwa sprawcy.

W związku ze zmianami SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący:
Nowy termin składania ofert: 17 czerwca 2020 roku, godz. 11.00.
Nowy termin otwarcia ofert: 17 czerwca 2020 roku, godz. 11.30.
Nowy sposób oznaczania koperty zawierającej ofertę:
Oferta w postępowaniu na
„„Oferta w postępowaniu na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGW”.
Część……………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać część postępowania, na którą Wykonawca składa ofertę).
Sprawa nr WZ/13/2020
„ Nie otwierać przed dniem 17.06.2020 r., godz. 11:30”
Oferty oznaczone wg wzoru jak przed zmianami i nie wycofane lub nie zmienione, zostaną otwarte w
nowym terminie otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Grzegorz Augustyniak
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