Łódź, dnia 04.12.2017r.
Do wszystkich Uczestników
postępowania ZP/8/2017
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3 PAKIETY).
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytania 1 – 17 dotyczą części A Pakietu 1
Pytanie 1
Proszę o wykaz budowli będących przedmiotem ubezpieczenia.
Odpowiedź
W ramach budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się: przyłącza wodociągowe, sieć cieplna, sieć
wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektryczny, separator na sieci kanalizacyjnej, przepompownia wód
odciekowych, zbiorniki, sieci kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, drogi, chodniki, parking, zadaszona
stacja paliw, wiaty, myjnia, maszt, studnie biogazu, kompostownia, ogrodzenie, plac manewrowy, nawierzchnia
z kostki brukowej oraz (budowle o największej wartości):
 Wiata stalowa instalacji biosuszenia o wartości 2 380 575,59 zł (wartość księgowa brutto),
 Składowisko odpadów – nowa kwatera o wartości 4 012 126,21 zł (wartość księgowa brutto).
Zamawiający informuje, że może udostępnić szczegółowy wykaz w swojej siedzibie (Wołomin,
ul. Łukasiewicza 4). Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytanie 2
Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty? Jeśli tak proszę o ich wykaz, opis konstrukcji i określenie sum
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Tak. Jeden namiot w wartości księgowej brutto 5 790 zł, o wymiarach 5x5 m wraz z oświetleniem. Namiot
dmuchany typu „pająk”.
Pytanie 3
Proszę o opis pozycji – środki trwałe w budowie
Odpowiedź
Jest to waga najazdowa – wartość całej inwestycji wynosi 130.383,82 zł
Przyczepa ciężarowa do przewozu kontenerów – 31.143,50 zł
Piezometry – 9.980,00
Nakłady na kwaterę składowiska - 66.298,41
Pytanie 4
„Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będące w posiadaniu
(samoistnym lub zależnym) mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn
jego wyłączenia” – proszę o informację jakie mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania objęte jest ochroną?
W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazał, że nie posiada budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji
przez okres dłuższy niż 30 dni, ani w najbliższym czasie nie planuje takich wyłączeń.
Proszę o sprostowanie powyższego.
Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania.
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Odpowiedź
Zamawiający wnioskuje o zachowanie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji wyłączenia mienia z eksploatacji.
Jednocześnie Zamawiający poinformował, zgodnie z informacją zawartą z Załączniku nr 1 do SIWZ, że nie posiada
mienia wyłączonego z eksploatacji i takich wyłączeń na chwilę obecną nie planuje. Możliwe zatem, że ryzyko
w ogóle nie powstanie w okresie realizacji ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania
z zakresu ubezpieczenia.
Pytanie 5
W jakim zakresie pracownicy dokonują napraw i konserwacji mienia? Czy są to pracownicy posiadający stosowne
uprawnienia i doświadczenie?
Odpowiedź
Spółka posiada własny warsztat i zatrudnia mechaników z dużym doświadczeniem, którzy zajmują się naprawą
i konserwacją pojazdów samochodowych oraz koparek, ładowarek, spychacza. Z powodu braku odpowiedniego
wyposażenie warsztatu większe naprawy zlecane są na zewnątrz w wyspecjalizowanych serwisach. Ponad to we
własnym zakresie Zamawiający dokonuje drobnych napraw i konserwacji innych składników mienia (np. drobne
naprawy w budynkach).
Pytanie 6
Proszę o modyfikację zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej i wprowadzenie dodatkowych wyłączeń:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież prywatnych telefonów komórkowych, prywatnego sprzętu
komputerowego, kradzież paliwa.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej poprzez dodanie poniższego
wyłączenia:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież prywatnych telefonów komórkowych i prywatnego sprzętu
komputerowego.
Pytanie 7
Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów:
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia
a także nie posiadające odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowe
bądź dopuszczone tymczasowo do użytkowania.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zakresu ubezpieczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) powyższego zapisu.
Pytanie 8
Klauzula składowania – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) powyższego
limitu.
Pytanie 9
Klauzula błędu w obsłudze – proszę o modyfikację klauzuli i wprowadzenie dodatkowych zapisów:
Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona jedynie w odniesieniu do maszyn i urządzeń dla których
spełnione są następujące warunki:
◾ zostały zainstalowane na stanowisku pracy,
◾ wymagane przepisami prawa lub wytycznymi producenta testy rozruchowe (próbne) zostały przeprowadzone
i zakończone z wynikiem pozytywnym,
◾ są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
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a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do
obróbki skrawaniem itd.,
b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent
nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty
pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny,
druty itd.,
c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw,
katalizatorów,
d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu
gwarancji lub rękojmi za wady,
e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o
których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia,
kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 10
Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia urządzeń, maszyn i pojazdów do robót
porządkowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 11
Klauzula restytucji - Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie. Zamawiający
wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą
podlegać ocenie.
Pytanie 12
Klauzula robót budowlano-montażowych – proszę o modyfikację klauzuli:
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych
następujących prac:
a) prac ziemnych,
b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji
dachu.
Proszę o obniżenie limitu odpowiedzialności 1 mln zł do 500 tyś zł na jede n i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 13
Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna
w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 14
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk)
3

 dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej
niż 50.000,00 PLN
 dla klauzuli przepięć, błędu w obsłudze, szkód mechanicznych, katastrofy budowlanej, kontynuacji
działalności, robót budowlano-montażowych w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00
PLN
 dla pozostałych szkód 1.000,00 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 15
Proszę o podanie daty ostatniej kontroli instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji – podana
w Załączniku nr 1 data jest niepełna.
Odpowiedź
Ostatnia kontrola instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji miała miejsce 07.03.2016r.
Pytanie 16
Czy Klient posiada opracowany dokument Zabezpieczenia przez wybuchem oraz ocenę zagrożenia
wybuchem. Jaka jest data sporządzenia dokumentu?
Odpowiedź
Zamawiający posiada opracowany dokument Zabezpieczenia przez wybuchem oraz ocenę zagroże nia
wybuchem. Data sporządzenia styczeń 2017r.
Pytanie 17
Proszę o umożliwienie wykonawcy audytu u Klienta.
Odpowiedź
Zamawiający umożliwia wykonanie audytu.
Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych
albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny
ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytania 18 – 19 dotyczą części C Pakietu 1
Pytanie 18
Jakie nieruchomości najmuje Zamawiający? Proszę o ich opis.
Odpowiedź
Zamawiający obecnie nie najmuje nieruchomości.
Pytanie 19
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł dla całego z akresu
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytania 20 – 21 dotyczą Pakietu 3
Pytanie 20
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cy wilnej za szkody
będące następstwem nagłego zanieczyszczenia środowiska?
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Odpowiedź
W ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadania mienia Zamawiający posiada rozszerzenie ochrony o szkody powstałe pośrednio lub
bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
Pytanie 21
Proszę o udzielenie informacji - jak w załączonym wniosku.
Odpowiedź
Zamawiający udziela odpowiedzi. Wypełniony wniosek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi na
pytania.
Pytanie 22
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 14.12.2017
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Pytania 23 – 24 dotyczą Pakietu 3
Pytanie 23
Celem oceny ryzyka związanego z prowadzeniem składowiska odpadów pod kątem Zadania Trzeciego
zamówienia prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w aplikacji załączonej do niniejszego pisma.
Odpowiedź
Zamawiający udziela odpowiedzi. Wypełniony wniosek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi na
pytania.
Pytanie 24
Zwracamy się z prośbą o akceptację zapisu dotyczącego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej po upływie
pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia:
Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec I okresu
ubezpieczeniowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu:
1) wzrostu stawek reasekuracyjnych związanych z niniejszą umową;
2) szkodowości przekraczającej 40%; przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości
wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw do wartości składki wpłaconej przez Ubezpieczającego,
przypadającej na okres ubezpieczenia, w którym wypłacono odszkodowania i założono rezerwy;
3) braku pokrycia reasekuracyjnego;
4) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z Umowy;
5) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełni ć
przestępstwo;
6) jeżeli nastąpiła istotna zmiana w przepisach prawnych, wpływająca na wzrost ryzyka przyjmowanego do
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisów umowy (Załącznik nr 3c do SIWZ) powyższego zapisu.
Pytania 25 – 27 dotyczą Pakietu 2
Pytanie 25
Proszę o podanie ilości ryzyk ubezpieczonych w poszczególnych latach OC i AC
Rok
OC
AC
2014
2015
2016
2017
5

Odpowiedź
Rok
2014
2015
2016
2017

OC
37
35
37
36

AC
2
4
5
3

Pytanie 26
Proszę o informacje co wpisane jest w dowodzie rejestracyjnym przy pojazdach ciężarowy/specjalny -wywóz
śmieci, czy są to pojazdy ciężarowe czy specjalne?
Odpowiedź
Pojazdy ciężarowe mają wpis w dowodzie, że są pojazdami ciężarowymi. Jedynie samoch ód WWL 23572 ma
wpis „pojazd specjalny” przeznaczenie do zimowego utrzymania dróg.
Pytanie 27
Proszę o potwierdzenie, że Ass będzie dotyczył tylko pojazdów osobowych i ciężarowy do 2,5t.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia Assistance nie jest objęty wymogami minim alnymi oraz nie
podlega ocenie zgodności warunków z treścią SIWZ i stanowi wyłącznie element informacyjny
dla Zamawiającego. Oczekiwane jest zaoferowanie niniejszego ubezpieczenia wyłącznie dla rodzajów
i kategorii pojazdów, dla których Wykonawca oferuje standardowo bezpłatne ubezpieczenie Assistance.
Pytanie 28
Przełożenie terminu składania ofert co najmniej na 14 grudnia br.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Pytanie 29
Zmianę miejsca składania ofert na siedzibę Ubezpieczającego
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę miejsca składania ofert.
Pytanie 30 – 51 dotyczą części A Pakietu 1
Pytanie 30
Prosimy o analizę przyjętych wartości budynków, gdyż w naszej ocenie nie są wartościami odtworzeniowymi
– większość budynków ma sumę ubezpieczenia ustaloną w oparciu o cenę 1.000 zł na jeden metr
powierzchni użytkowej – są to ceny znacznie zaniżone.
Odpowiedź
Zamawiający ustalając wartość odtworzeniową wziął pod uwagę standard posiadanych obiektów
i zaproponował wartość odtworzeniową dla metra powierzchni użytkowej pozwalającą na odbudowanie
w razie zajścia szkody budynków z zachowaniem stanu sprzed szkody.
Pytanie 31
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek odpady, śmieci,
nieczystości, surowce z odzysku itd.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są odpady, śmieci, nieczystości.
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Pytanie 32
Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu środków obrotowych
Odpowiedź
Środki obrotowe Zamawiającego stanowią:
- pojemniki,
- surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży,
- zapasy paliwa,
- części zamienne do samochodów.
Pytanie 33
Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich.
Odpowiedź
Ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich ma być objęte m.in.: mienie osób trzecich użytkowane przez
Zamawiającego lub jego podwykonawców na podstawie stosownych umów.
Pytanie 34
Prosimy o zmianę wartości ubezpieczeniowej – mienia niskocenne, mienia osób trzecich i powierzonego,
mienia pracowniczego – na rzeczywistą
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości ubezpieczeniowej na rzeczywistą w pozycji „mienie
pracownicze” (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Pytanie 35
Prosimy o określenie maksymalnego limitu na jednego pracownika w sumie ubezpieczenia mienia
pracowniczego, w wysokości nie wyższej niż iloraz sumy ubezpieczenia i liczby zatrudnionych
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie maksymalnego limitu
w wysokości 500 zł. (88 osób * 500 zł = 44.000 zł) (Załącznik nr 2 do SIWZ).

na

jednego

pracownika

Pytanie 36
Prosimy o wykreślenie zapisów: „W odniesieniu do budynków i budowli Ubezpieczyciel akceptuje powyższy
sposób ustalenia sum ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 37
Prosimy o zmianę zapisów: „sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe
obejmujące zespół urządzeń i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe,
rozdzielnie i inne), w odległości do 1000 m od miejsca ubezpieczenia,”
na zapisy:
sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń
i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), w odległości
do 500 m od miejsca ubezpieczenia,
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w wnioskowanej treści (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Pytanie 38
Prosimy o wykreślenie zapisów: „mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz
przyczyn jego wyłączenia”.
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający poinformował, zgodnie
z informacją zawartą z Załączniku nr 1 do SIWZ, że nie posada mienia wyłączonego z eksploatacji i takich
wyłączeń na chwilę obecną nie planuje. Możliwe zatem, że ryzyko w ogóle nie powstanie w okresie realizacji
ubezpieczenia.
Pytanie 39
Prosimy o wykreślenie zapisów: „mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych
między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym
próbami i testami”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Pytanie 40
Prosimy o wykreślnie zapisów: „szkody następcze powstałe w wyniku powolnego, systematycznego
niszczenia przedmiotu ubezpieczenia przez korozję, naturalne zużycie, kawitację i erozję;”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Pytanie 41
Prosimy o wykreślenie zapisów z tabeli limitów kradzież z włamaniem: „zewnętrzne i wewnętrzne budynków
i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, elementy reklamowe, ry nny, drzwi, elementy
małej architektury, ławki, systemy klimatyzacji, urządzeń technologicznych itp.) – Limit na te ryzyka jest już
określony w tabeli pozostałych limitów
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Pytanie 42
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 20% oraz uzupełnieniu zapisów:
Postanowienia dotyczącego obowiązku rozliczania składki nie stosuje się, jeżeli wzrost lub spadek wartości
mienia nie przekroczył 10% w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu z 30% na 20% (Załącznik nr 2 do SIWZ).
W odniesieniu do wnioskowanego uzupełnienia zapisów Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu
ubezpieczenia.
Pytanie 43
Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę wskaźników – odpowiednio 120 % i 20%.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 44
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wykreślenie zapisów: Przy określaniu
wartości rzeczywistej wskaźnik zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 45
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę na treść:
KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ
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1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że 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 lub
ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa
Budowlanego.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego s ię do naprawy lub wymiany,
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i
integralną część budynku, awarii instalacji.
4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zan iechania utrzymania
obiektu w należytym stanie technicznym.
5. 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.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 46
Klauzula przepięciowa – prosimy o zmianę na treść:
KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i elektroni cznych powstałe w
wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci
elektryczne i energetyczne) oraz szkody spowodowane nagłym, nadmiernym wzrostem lub spadkiem
napięcia w sieci elektrycznej.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach,
grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach,
żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających
wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
Warunkiem odpowiedzialności jest zainstalowanie w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń
odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainst alowane i konserwowane
zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1
punkt 10.
Limity odpowiedzialności na klauzulę:
- szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenie pioruna – do sumy ubezpieczeni pojedynczego środka
trwałego.
- szkody w wyniku działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi
przyczynami niż uderzenie pioruna - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 100.000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 47
Klauzula drobnych prac remontowo budowlanych – prosimy o uzupełnienie treści:
Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.
Pytanie 48
Prosimy o wykreślenie klauzuli składowania lub informację ile i jakich pomieszczeń poniżej poziomu gruntu
posiada Zamawiający, jakiego rodzaju ubezpieczone mienie w nich składuje i na jakie sumy ubezpieczenia
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Obecnie Zamawiający nie posiada mienia składowanego
w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
Pytanie 49
Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania – prosimy o wykreślenie klauzuli
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.
Pytanie 50
Klauzula błędu w obsłudze - prosimy o wykreślenie klauzuli
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.
Pytanie 51
Franszyzy i udziały własne – prosimy o uwzględnienie następujących franszyz:
Dla szkód powstałych wyniku pożaru wybuchu dymu i sadzy: 10% ustalon ego odszkodowania nie mniej
niż 50.000 zł
Dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, rzeczy prywatnych pracowników: 100 zł.
Dla pozostałych ryzyk: 1.000 zł.
- z zastrzeżeniem odmiennych franszyz w klauzulach i rozszerzeniach odpowiedzialności, jeśli są określone.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytania 52 – 56 dotyczą części B Pakietu 1
Pytanie 52
Prosimy o wykreślenie przedmiotu, który nie jest zgłoszony w sumach ubezpieczenia: utrata nośnika danych
wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pom ieszczenia lub wskutek
rabunku.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanego zapisu (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Pytanie 53
Prosimy o wykreślenie:
podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową,
montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami,
wyłączone z eksploatacji/użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 54
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 20% oraz uzupełnieniu zapisów:
Postanowienia dotyczącego obowiązku rozliczania składki nie stosuje się, jeżeli wzrost lub spadek wartości
mienia nie przekroczył 10% w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 55
Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę wskaźników – odpowiednio 120 % i 20%.
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 56
Prosimy o wykreślenie klauzul: kradzieży zwykłej, składowania.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytania 57 – 63 dotyczą części C Pakietu 1
Pytanie 57
Prosimy o zmianę zapisów: Za osobę trzecią uważa się każdą osobę nie będącą stroną umowy ubezpieczenia
(w tym pracownika, podwykonawcę).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 58
Prosimy o odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, użytkowanym na podstawie umowy najmu,
użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, w tym w pojazdach i maszynach,
urządzeniach mechanicznych i samojezdnych – limit 1 000 000 zł,
Odpowiedź
Zamawiający nie wprowadza zmian do zakresu ubezpieczenia.
Pytanie 59
Prosimy o wykreślenie pojazdów z rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym,
użytkowanym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, w tym w pojazdach i maszynach, urządzeniach mechanicznych i samojezdnych – limit
1 000 000 zł,
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 60
Prosimy o zmianę zapisów: odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy w zakresie nie
podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Na zapisy: odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z wnioskowaną treścią (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Pytanie 61
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym –
limit 1 000 000 zł,
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 62
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt – limit
200 000 zł,
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 63
Prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń czystych strat finansowych :
1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub
montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi,
leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów
wartościowych;
7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji,
automatyzacji;
9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw
autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
10) wynikające z działalności reklamowej;
11) związane ze stosunkiem pracy;
12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
14) związane z niedostarczeniem energii;
15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom,
a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w
odniesieniu do tych podmiotów.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 64
W ubezpieczeniu OC działalności – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości
1.000 zł
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 65
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 61) – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości
10% odszkodowania, nie mniej niż 10.000 zł na odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku
naturalnym
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 66
Zmianę przetargu z dwóch lat na jeden rok
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 67
Wprowadzenie w załączniku nr 3a – zmian:
- zastąpienie nazwy Umowa na Porozumienie Generalne
12

- usunięcie zapisów § 1 ust 5
- usunięcie zapisów § 3 ust 10
- zmiana zapisów w § 5 ust 1 z 14 dni do 7 dni
- usunięcie zapisów § 5 ust 2
- zmiana zapisów w § 6 ust 2 – na następujące: 2. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości
uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT
od przedmiotu szkody, a suma ubezpieczenia uwzględnia ten podatek.
- zmiana treści § 1 ust 1 na następującą:
§ 1.
1.

Niniejsze Porozumienie Generalnego reguluje zasady współpracy w zakresie zawierania umów
ubezpieczenia oraz likwidacji szkód w zakresie następujących ryzyk:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
2. Niniejsze porozumienie w żadnym razie nie stanowi umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 805
kc. i nie może być w ten sposób interpretowane. Umowami ubezpieczenia i potwierdzeniem
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz jej źródłem będą polisy wystawiane przez
Ubezpieczyciela w poszczególnych okresach odpowiedzialności,
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia i zapisy:
1. Zmodyfikowanego Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Zmodyfikowanego Załącznika nr 3c do SIWZ.
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