PZ.271.15.4.2015.UP
Katowice, dn. 13.03.2015 r.
WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
na:
ubezpieczenie
mienia,
ubezpieczenie
komunikacyjne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności KZK GOP (znak sprawy ZP/DO/2/PZ/15/15).
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach jako Zamawiający
informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły
zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z następującymi wyjaśnieniami.
Cześć I
1. Prosimy o uzupełnienie szkodowości w zakresie ubezpieczeń wchodzących w skład
części I zamówienia za rok 2011 i 2012.
Odpowiedź: w latach 2011 i 2012 nie wystąpiły szkody w zakresie ubezpieczeń
wchodzących w skład części I zamówienia.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zał. Nr 4b SIWZ – Wykaz mienia – w złożonej ofercie
ma przedstawiać składki za okres dwuletni – zgodnie z wynikającym z SIWZ
okresie wykonania zamówienia do Cz. I SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zał. Nr 4b SIWZ – Wykaz mienia – w
złożonej ofercie ma przedstawiać składki za okres dwuletni, jednocześnie pragnie
podkreślić, że poszczególne polisy wystawiane będą na okres 12 miesięczny.
3. Prosimy o dokładne wskazanie wartości zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego stacjonarnego – punkt 3.5 SIWZ wskazuje wartość 601.399,43
zł., natomiast zał. 4b SIWZ (formularz ofertowy) wskazuje wartość 542 102,27
zł.
Odpowiedź: poprawna wartość to 542 102,27 zł. Zamawiający dokonał właściwej
zmiany treści w pkt. 3.5 SIWZ, tj. zamiast 601.399,43 zł., powinno być
542 102,27 zł.
4. Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy
w wysokości 500 PLN.
Odpowiedź: przez wzgląd na brak określenia rodzaju franszyzy Zamawiający nie
jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie.
5. Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
w wysokości 1.000 PLN.
Odpowiedź: przez wzgląd na brak określenia co ma zostać wprowadzone do
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku Zamawiający nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi na pytanie.
6. Wnosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko wandalizmu/dewastacji w wysokości
300.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Wnosimy o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży z włamaniem, rabunku dla
biletów do kwoty 500.000 zł. / pierwsze ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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8. Wnosimy o zmniejszenie limitu na ryzyko przepięć wskutek pośrednich wyładować
atmosferycznych do poziomu 500.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Wnosimy o możliwość wprowadzenia treści klauzuli automatycznego pokrycia w
poniższym brzmieniu:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU,
Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem,
przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. Odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje
do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie i
nakłady inwestycyjne nabyte i poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu
umowy ubezpieczenia będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich
wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia.
Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:
 do dziesiątego dnia od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony
poinformuje
Wykonawcę
o
środkach
trwałych
nabytych
i
zaewidencjonowanych w tym okresie;
 ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia
okresu ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Wnosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli szkód estetycznych do poziomu 50.000
zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Wnosimy o możliwość zmiany treści klauzuli swobodnego transferu mienia
pomiędzy lokalizacjami na poniższą treść:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie objęte jest ochroną
ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia
pomiędzy
należącymi
do Ubezpieczonego lokalizacjami
przyjętymi
do
ubezpieczenia, jednak z zastrzeżeniem, że łączna wartość mienia przeniesionego
do danej lokalizacji nie może przekroczyć 2.000.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu, załadunku i rozładunku, prac
demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów. W przypadku
wystąpienia szkody, na Ubezpieczonym ciąży obowiązek udokumentowania faktu
przeniesienia mienia do innej lokalizacji wraz z określeniem jego sumy
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
12. Prosimy o możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń do fakultatywnej
klauzuli terroryzmu:
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz
w wyniku działania wirusów komputerowych
d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są
one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania
rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie
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takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały
podjęte”.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzania zmian w treści
klauzul fakultatywnych.
13. Wnosimy o możliwość wprowadzenia do fakultatywnej klauzuli terroryzmu
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż
5.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzania zmian w treści
klauzul fakultatywnych.
14. Liczba podwykonawców Zamawiającego? Czy są to stali podwykonawcy? Jakiego
rodzaju prace/zadania są im zlecane przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego, powyższe pytania nie są wnioskami
o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
15. Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka OC z tytułu prowadzenia działalności lub
posiadanego mienia udziału własnego w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia zakresu ochrony w ramach OC
delikt stanowią podlimity sumy gwarancyjnej, przy czym przez podlimit rozumie
się górną granicę Ubezpieczyciela ze wszystkich zdarzeń wynikających z ryzyka
określonego w danej klauzuli. Wypłata odszkodowania z tytułu ryzyka objętego
podlimitem pomniejsza sumę gwarancyjną.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie rozszerzenia zakresu ochrony
w ramach OC delikt stanowią podlimity sumy gwarancyjnej, przy czym przez
podlimit rozumie się górną granicę Ubezpieczyciela ze wszystkich zdarzeń
wynikających z ryzyka określonego w danej klauzuli. Wypłata odszkodowania z
tytułu ryzyka objętego podlimitem pomniejsza sumę gwarancyjną.
17. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów
w wysokości maksymalnie do 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Prosimy o podanie wykazu nieruchomości, które zamawiający, z których osoby
objęte ubezpieczeniem korzystają na podstawie umowy najmu, leasingu,
dzierżawy. Jakie jest zastosowanie tych nieruchomości.
Odpowiedź: wykaz nieruchomości, z których Zamawiający korzysta na podstawie
najmu, leasingu, dzierżawy i zastosowanie powyższych nieruchomości znajduje
się w pkt.3.4 SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I”.
19. Jakiego rodzaju ruchomości zamawiający użytkuje na podstawie umowy najmu,
leasingu, dzierżawy.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie korzysta z ruchomości ani też nie
użytkuje ich na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy.
20. Jaki poziom franszyz i udziałów własnych uwzględnia podana szkodowość OC
działalności.
Odpowiedź: szkodowość uwzględnia franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł w
każdej szkodzie rzeczowej.
21. Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie będą obejmowane szkody z tytułu OC za
stan infrastruktury kolejowej/tramwajowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą obejmowane szkody z
tytułu OC za stan infrastruktury kolejowej/tramwajowej.
Cześć II
1. Proszę o uzupełnienie szkodowości z ryzyk komunikacyjnych za rok 2012 r.
Odpowiedź: w roku 2012 nie wystąpiły żadne szkody w ryzykach
komunikacyjnych.
2. Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka ASSISTANCE limitu na holowanie po wypadku
lub awarii – 200 km od miejsca zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu do ryzyka
ASSISTANCE.
3. Wnosimy o zniesienie z zakresu ryzyka ASSISTANCE pomocy medycznej.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
4. Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego ASSISTANCE w zakresie pojazdu
zastępczego na poniższe brzmienie:
„Pojazd zastępczy w przypadku awarii przysługuje do 3 dni roboczych; pojazd
zastępczy w przypadku kradzieży lub wypadku – przysługuje do 5 dni roboczych”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu zamiast
zapisu SIWZ dotyczącego ASSISTANCE.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zał. Nr 5b SIWZ – Wykaz pojazdów – w złożonej
ofercie ma przedstawiać składki za poszczególne pojazdy za okres dwuletni –
zgodnie z wynikającym z SIWZ okresie wykonania zamówienia do Cz. II SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zał. Nr 5b SIWZ – Wykaz pojazdów – w
złożonej ofercie ma przedstawiać składki za poszczególne pojazdy za okres
dwuletni, jednocześnie pragnie podkreślić, że poszczególne polisy wystawiane
będą na okres 12 miesięczny.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
1. Prosimy o zmianę i podanie sumy ubezpieczenia automatów biletowych (53 szt.)
wg sum stałych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż automaty ubezpieczane są na pierwsze
ryzyko przez wzgląd na znaczny stopień zużycia i trudną do oszacowania wartość.
W związku z powyższym nie ma możliwości podania sumy ubezpieczenia wg sum
stałych.
2. Prosimy o obniżenie limitów na ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku:
- gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu: 500.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia
- biletów od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu: 400.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Prosimy o potwierdzenie, że limity na ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i
dewastacji/wandalizmu są określone na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że limity na ryzyko kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji/wandalizmu są określone na pierwsze ryzyko.
4. Klauzula przepięciowa: prosimy o obniżenie limitu dla szkód przepięciowych w
automatach biletowych, automatach SAD oraz tablicach przystankowych SDIP
do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Klauzula automatycznego pokrycia:
 prosimy o zgodę na pobieranie dodatkowej składki za ubezpieczenie mienia w
ramach tej klauzuli (rozliczenie ryczałtowe wg 1/2 stawki z oferty),
 prosimy o obniżenie limitu wzrostu wartości mienia objętego automatyczną
ochroną do kwoty 1 mln zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Prosimy o podanie przewidywanego wzrostu wartości mienia w okresie
ubezpieczenia objętym przetargiem.
Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać wysokości
wzrostu wartości mienia.
7. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy
budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie
budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy
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wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1
ustawy Prawo budowlane.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do
naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych
stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle
przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także
znajdujące się w nich mienie.
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na
jedno i wszystkie zdarzenia został określony w umowie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Klauzula
szkód
estetycznych/graffiti
–
prosimy
o
obniżenie
limitu
odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o doprecyzowanie czy
chodzi o limit ponad sumę ubezpieczenia czy w granicach sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Limit w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie ustalony jest
ponad sumę ubezpieczenia.
10. Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej,
przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia
bez śladów włamania.
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie
zgłoszenia zdarzenia.
3. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 20.000 PLN.
4. Franszyza redukcyjna wynosi 500 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Klauzula drobnych prac budowlanych - prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w
miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:
- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni
organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani
fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności
budynku.
2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie,
smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej
temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej
jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny
sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz
rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od
momentu zakończenia pracy.
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe
wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie OWU.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Klauzula terroryzmu – prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
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Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe
wskutek aktów terroryzmu.
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko
osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i
dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw
społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych
lub społecznych.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek
użycia
substancji
biologicznych
lub
chemicznych,
działania
wirusów
komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego
lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych
alarmów.
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia został określony w umowie.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian treści klauzul fakultatywnych.
13. Prosimy o akceptację franszyz:
- dla ryzyka powodzi i huraganu: franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie
mniej niż 1.000,00 PLN
- dla szkód spowodowanych wandalizmem / dewastacją: redukcyjna 500,00 PLN
- dla klauzuli przepięciowej: franszyza redukcyjna 500 PLN
- dla kradzieży zwykłej: franszyza redukcyjna 500 PLN
- dla klauzuli terroryzmu: franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż
1.000 PLN
- dla klauzuli zwiększonych kosztów: franszyza redukcyjna 3 dni
- dla ryzyka stłuczenia szyb i elementów szklanych : integralna 200 PLN
- dla pozostałych szkód: franszyza integralna 500 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
1. Prosimy o akceptację klauzuli:
Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i
rabunku
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub
załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli
dodatkowej:
1. zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe
wskutek:
1) kradzieży z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie
dokonania zaboru sprzętu z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub
otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego
klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku, gdzie w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczeń za lokal uważa się przestrzeń wydzieloną trwałymi ścianami,
stanowiącą funkcjonalną lub gospodarczą całość, służącą zaspokojeniu potrzeb
Ubezpieczającego, użytkowany na mocy posiadanego przez niego tytułu prawnego,
składającą się z jednego lub większej liczby pomieszczeń.
2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy użyciu lub groźbie
natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do
stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uważa się także zabór mienia
przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub
był połączony z osobą,
2. Ubezpieczający obowiązany jest do stosowania następujących minimalnych
zabezpieczeń sprzętu przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem:
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1) ściany, sufity, podłogi i dachy lokali, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt,
powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za
pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi,
2) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalach, w którym znajduje
się ubezpieczony sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie
osadzone i zamknięte,
3) okna i inne zewnętrzne otwory w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi
roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej, atestowanymi szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie
co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza
lokali nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi,
4) kraty, rolety, żaluzje lub okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte
na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową (klucz do
nich posiada w łopatce więcej niż 1 żłobienie prostopadłe do trzonu),wymogi
określone w pkt 3) i 4) dotyczą tylko lokali znajdujących się w piwnicach, suterenach i
na parterach, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których
jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i
dachów, a ponadto postanowienia pkt 3) i 4) nie mają zastosowania w obiektach, w
których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu (lokalu), albo w obiektach
zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, przy czym osoba
sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony zakres obowiązków z
wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku
próby włamania; w przypadkach określonych powyżej istnieje obowiązek oświetlenia
lokali,
5) wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalach, w którym znajduje się ubezpieczony
sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane,
osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia
siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
6) jeżeli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych
zamknięć - drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na co najmniej 2 zamki
wielozastawkowe lub jeden atestowany,
7) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej 2 zamki
wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny być na powierzchni oszklonej
zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi
świadectwo kwalifikacyjne Mechaniki Precyzyjnej, szybami o zwiększonej odporności
na przebicie lub rozbicie, co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby
przedostanie się do wnętrza lokali nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi (drzwi
oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można otworzyć bez
klucza, przez otwór wybity w szybie),przy drzwiach dwuskrzydłowych
8) jedno skrzydło powinno być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu
od wewnętrznej strony lokali lub wewnątrz drzwi, postanowienia pkt 7) nie mają
zastosowania w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu
(lokalu), albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, przy czym osoba sprawująca dozór obiektu powinna posiadać określony
zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i
czynności w przypadku próby włamania; w przypadku określonym powyżej istnieje
obowiązek oświetlenia lokali,
9) klucze do lokali objętych ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób
chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym (w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych)
- Ubezpieczający po otrzymaniu o tym wiadomości obowiązany jest niezwłocznie
zmienić zamki),
10) kłódki, służące zabezpieczeniu krat, żaluzji, rolet lub okiennic, powinny spełniać
wymogi zabezpieczenia w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy zamkach
opisanych w pkt 4, a ich obudowa powinna być całkowicie zamknięta (w szczególności
wymogi te spełniają kłódki bezkabłąkowe); w odniesieniu do kłódek kabłąkowych,
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2.

3.

4.

5.

kabłąk kłódki powinien być wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kabłąku musi
być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie było możliwości
wsunięcia narzędzia pomiędzy kabłąk, a osłonę,
11) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika
przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego
oberwanie, ukręcenie lub obcięcie (grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia
kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki, w przypadku
powstawania na kabłąku wolnego miejsca należy wypełniać je tulejką dystansową lub
specjalną wkładką wypełniającą),
12) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie stanowią podstawowego
zabezpieczenia drzwi wejściowych ubezpieczonego obiektu.
3. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w ust.
2, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli
niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru
szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Klauzula automatycznego pokrycia:
- prosimy o zgodę na pobieranie dodatkowej składki za ubezpieczenie mienia w
ramach tej klauzuli (rozliczenie ryczałtowe wg 1/2 stawki z oferty),
- prosimy o obniżenie limitu wzrostu wartości mienia objętego automatyczną
ochroną do kwoty 1 mln zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Prosimy o podanie przewidywanego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia
objętym przetargiem.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wzrost wartości mienia w granicach limitu
wskazanego w klauzuli nr 1 automatycznego pokrycia dla nowo nabytego mienia pkt.
3.4 SIWZ.
Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez
którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez
śladów włamania.
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie
zgłoszenia zdarzenia.
3. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 20.000 PLN.
4. Franszyza redukcyjna wynosi 500 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Sprzęt elektroniczny przenośny – prosimy o akceptację klauzul:
Klauzula 101/1a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (T03)
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub
załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej
klauzuli dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie
elektronicznym używanym do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub
jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek
wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek
ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź też szkoda
powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania lub
zamocowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek
braku takiego opakowania lub zamocowania.
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3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie klauzuli nr 100 dodatkowo
ustala się że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku:
a) z pojazdu pod warunkiem, że:
1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
2) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
3) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w
innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,
4) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany
został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie
antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu
zamkniętym.
b) z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod warunkiem
spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieżą z włamaniem i
rabunkiem określonych w klauzuli 100,
c) z pozostałych miejsc, z uwzględnieniem postanowień pkt a, pod warunkiem
spełnienia minimalnych zabezpieczeń sprzętu przed kradzieżą z włamaniem i
rabunkiem określonych w klauzuli 100, przy czym skreśleniu ulegają
postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 klauzuli 100.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Prosimy o akceptację franszyz:
- dla szkód w sprzęcie przenośnym: franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 300
PLN
- dla szkód w sprzęcie stacjonarnym: franszyza redukcyjna 300 PLN
- dla klauzuli zwiększonych kosztów: franszyza redukcyjna 3 dni
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej oraz użytkowania mienia
1. Prosimy o obniżenie sublimitu na szkody w pojazdach pracowników
Ubezpieczonego do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Klauzula czystych strat finansowych – prosimy o akceptację brzmienia klauzuli:
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje
brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek
na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty
finansowej”.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje
brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na
osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”, a w przypadku rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 lub 004, za poszkodowanych w zakresie
wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich
podwykonawców oraz pracowników.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe
w związku z posiadaniem przez Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem
działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody
niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU
ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie,
planowaniu, kontroli lub wycenie,
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b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania
kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub
ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i
administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub
doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i
kalkulacji wstępnych,
d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi
powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją,
automatyzacją,
udzielaniem
informacji,
emisją
reklam,
tłumaczeniem,
pośrednictwem lub organizacją podróży,
f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
h. związanych z niedostarczeniem energii,
i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i
naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
k. poniesionych przez producentów finalnych,
l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,
n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów
stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..),
o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki
kapitałowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W przypadku braku akceptacji powyższego brzmienia klauzuli czystych strat
finansowych, prosimy o dodanie do brzmienia klauzuli zamieszczonego w SIWZ
wyłączeń:
„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie
obejmuje również czystych strat finansowych:
a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu,
b. związanych z pośrednictwem lub organizacją podróży,
c. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
d. poniesionych przez producentów finalnych,
e. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
f. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów
stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..),
g. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki
kapitałowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Prosimy o akceptację franszyz:
- dla klauzuli czystych strat finansowych: franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż
1.000 PLN
- dla pozostałych szkód rzeczowych: franszyza redukcyjna 500 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1.

Prosimy o skrócenie okresu wykonania z 24 do 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.

W odniesieniu do klauzul dodatkowych prosimy o potwierdzenie, że intencją
Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód eksploatacyjnych.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją klauzul dodatkowych nie jest
objęcie ochroną szkód eksploatacyjnych.
3.

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczeń Assistance (w celu
dostosowania oferty do oczekiwań Zamawiającego) w odniesieniu do zapisów
związanych z holowaniem pojazdu) zastosowanie będzie miała klauzula:
„Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzul ą
postanowień umowy ubezpieczenia Assistance, holowanie pojazdu w przypadku
jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego
paliwa, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa przez
przedstawiciela Wykonawcy; holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego
przez ubezpieczonego miejsca (w przypadku wypadku ubezpieczeniowego
zaistniałego na terytorium RP) - na odległość od miejsca zatrzymania pojazdu do
docelowego miejsca holowania,
W razie zajścia wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza
godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy),
Wykonawca organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w
którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie
może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako
jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa Wykonawca;

4.

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii pojazdu klauzula ma
zastosowanie, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaistniał nie wcześniej niż po upływie
7 dni od dnia zawarcia umowy Assistance lub rozszerzenia umowy Assistance o
niniejszą klauzulę”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej klauzuli.
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają ogólne warunki ubezpieczeń Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ
zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmianie
ulegają daty podane w: pkt 9.3, 10.2 oraz 10.4 SIWZ
Zamiast:
17.03.2015 r.
Jest:
18.03.2015 r.
Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel
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