Łaziska Górne dnia 30.12.2015 r.
Znak sprawy: RP.271.16.2015-3

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu
składania i otwarcia ofert
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych i gminnych
jednostek organizacyjnych na okres od 24.01.2016 r. do 23.01.2018 r.” zadano pytania. Poniżej przedstawiam
treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art.38 ust.4 ustawy Pzp, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.01.2016 r.
do godziny 10:00, natomiast termin otwarcia ofert ustala się na dzień 07.01.2016 r. na godzinę 10:15.
W związku z powyższym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się
następujące zmiany:
1.punkt XIII.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Na kopercie należy dopisać: nie otwierać przed dniem 07.01.2016 r. godz.10.00”
2.punkt XIV.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin złożenia ofert upływa w dniu 07.01.2016 r. o godz.10:00”
3.punkt XV.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych, sala
posiedzeń , w dniu 07.01.2016 r. o godz. 10.15”
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.01.2016
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 07.01.2016 r.
2.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały
zastosowanie OWU Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:
- SIWZ,
- odpowiedziach do SIWZ,
- zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie
będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

3.

Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi na pytania zaświadczenie otrzymane w
październiku 2013, które stanowiło załącznik do postępowania przetargowego na ubezpieczenie
mienia w roku 2013. Ubezpieczyciel InterRisk TU S.A. VIG potwierdził brak zmian w
przedmiotowym zaświadczeniu szkodowym.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwrócił się do ubezpieczycieli o wykazanie stanu
odnotowanych szkód również z uwzględnieniem założonych rezerw. Zaświadczenie w
przedmiotowym zakresie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

4.

Ze względu na 2 letni okres umowy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej
klauzuli;
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z
tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okres u ubezpieczenia
przekroczy 70 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw
na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za
tożsamy okres ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12
miesięcy trwania umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
5.

Prosimy o informację czy podane w SIWZ i pozostałych załącznikach wysokości franszyz i udziałów
własnych są tożsame z obecnie obowiązującymi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że obecnie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Gó rnych i
gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 24.01.2014 r. do 23.01.2016 r. przez UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego. Adres strony internetowej na której zostało umieszczone
ogłoszenie: http://przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-27-13/
W okresie od 24.01.2012 r. do 23.01.2014 funkcjonował wspólny program ubezpieczeniowy dla
Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych, który został wprowadzony na bazie
oferty InterRisk TU S.A. również po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Adres
strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
funkcjonujących warunków: http://przetargi.laziska.um.gov.pl/RZP-029-11/
Przed w/w okresami funkcjonowały indywidualne ubezpieczenia poszczególnych jednostek.
Zamawiający informuje, iż jego zdaniem aktualnie posiadana ochrona ubezpieczeniowa zbliżona
jest do ochrony określonej w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym niemniej
jednak nie jest identyczna
a Zamawiający nie przeprowadzał analiz porównawczych
poszczególnych programów ubezpieczeniowych – potencjalni Oferenci mogą dokonać takowych
analiz na podstawie wyżej zamieszczonych informacji.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem
6.

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego?
Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości
szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne
w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat nie zostały odnotowane szkody związane z
ryzykiem powodzi w wykazanych miejscach ubezpieczenia.

7.

Jaka jest odległość ubezpieczonej lokalizacji od najbliższej rzeki lub cieku wodnego i jak wysoko
względem rzeki, cieku wodnego i jak daleko położone są ubezpieczane obiekty,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że przez teren Gminy Łaziska Górne nie przepływa rzeka. Na terenie
gminy Łaziska Górne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie zostały
wskazane obszary zagrożenia powodziowego. Zamawiający podał w załącznikach do SIWZ
lokalizację poszczególnych miejsc Ubezpieczenia i nie posiada innych szczegółowych informacji
nt. ich odległości od najbliższych cieków wodnych oraz ich wysokości względem cieków
wodnych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pobliżu Ośrodka Rekreacyjnego „Żabka” należącego
do MOSIR znajdują się stawy rekreacyjnego połowu ryb „Klyta” i „Szustrok”. Umiejscowienie
stawów obrazuje poniższy adres:
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https://www.google.pl/maps/@50.1553087,18.8536524,868m/data=!3m1!1e3
8.

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu odpowiedzialności z tytułu powodzi rozumianej
jako; zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i
stokach na terenach górskich i falistych; tym samym wyłącza się z zakresu odpowiedzialności
szkody powstałe na wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych i przesiąkania wód
gruntowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ, gdzie wprowadzony został
również limit kwotowy w zakresie powodzi.

9.

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakres odpowiedzialności poprzez wykreślenie ryzyka
implozji;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

10.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł dla ryzyka działania mrozu (zamarznięcia).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

11.

Prosimy o prosimy o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradu
lub deszczu nawalnego jest wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub
niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich
konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie
dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy
szkód w mieniu znajdują cym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie
zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia
powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział
i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający doprecyzowuje zapis klauzuli działania śniegu lub lodu zawartej w Załączniku Nr 5
do SIWZ iż odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu jest
wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien
dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otwor ów
dachowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie
szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych.

12.

Czy dla ryzyka przepięć zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
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3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń
Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
300.000,00 zł
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie modyfikuje treści klauzuli przepięć zawartej w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
13.

Prosimy o potwierdzenie że klauzula wypłaty odszkodowania będzie miała zastosowanie
wyłącznie w przypadku odtworzenia mienia przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od
daty powstania szkody
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.

14.

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zmianę treści Klauzuli
robót budowlano remontowych na:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na
budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest
dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100 000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza w/w modyfikacji.

15.

Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych mając na uwadze klauzule ich akceptacji
dla wszystkich lokalizacji lub usunięcie klauzul mówiących o ich akceptacji
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zawarł opis zabezpieczeń w poszczególnych wnioskach jednostek w Załączniku nr
4 do SIWZ.

16.

Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów
warunkujących odpowiedzialność wykonawcy.
1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozorowi prowadzonemu przez
zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i je
zakonserwować;
3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji
4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelki ch występujących
środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy,
włamaniowy, itp.
Odpowiedź Zamawiającego:
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.
17.

Prosimy o wskazanie przedmiotów ubezpieczenia i lokalizacji wyłączonych z eksploatacji
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wykaz budynków zawarł w Załączniku nr 4 do SIWZ. Obecnie do
ubezpieczenia nie są zgłaszane tego typu budynki. Jednocześnie Zamawiający informuję, że
wprowadził klauzulę mienia wyłączonego z działalności zawartą w treści Załącznika nr 5 do
SIWZ.

18.

Czy dla ryzyka katastrofy budowlanej zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej
jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź czę ści obiektu niezależnie
od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 2.000.000,00 zł, na każdy 12 miesięczny
okres ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści klauzuli katastrofy budowlanej zawartej w treści
Załącznika nr 5 do SIWZ.

19.

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach posiada odpowiednie urządzenia i
sprzęt wymagany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak oferent
musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a
które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

20.

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010
r. Nr 138 poz. 931)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, stanowiska pracy spełniają
odpowiednie warunki w przedmiotowym zakresie.
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21.

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach posiada odpowiednie dokumenty
wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak oferent musi
wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które
Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

22.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastr zeżeń
warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach poddawane jest okresowym
przeglądom stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Niemniej jednak oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest
wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko
zaistnienia konkretnego zdarzenia.

23.

W odniesieniu do ubezpieczanych budynków i budowli gdzie w konstrukcji występują elementy
drewniane prosimy o informację,
- czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy
została wykonana impregnacja czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
- czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką
cementową
- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
- czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji elektrycznej (np.
rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana
z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów
izolujących,
- czy Zamawiający posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej,
gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zawarł w Załączniku 4 do SIWZ opis konstrukcji i pokrycia dachowego
poszczególnych lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wg
posiadanej przez niego wiedzy budynki są poddawane okresowym przeglądom i posiadają
odpowiednia zezwolenia jeśli przepisy prawa takowych wymagają. Zamawiający nie ma
szczegółowej wiedzy na temat umiejscowienia mienia w poszczególnych lokalizacjach.
Zamawiający informuje jednocześnie, że wg posiadanej przez niego wiedzy, obiekty będące
przedmiotem ubezpieczenia są użytkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym
przepisami p.poż. Niemniej jednak Oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o
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których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę
oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.
24.

Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże
warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży
zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla
potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający
zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej
kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo
innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej
substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid,
karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto,
srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich
wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej treści klauzuli kradzieży zwykłej.

25.

Lp.

Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem
konserwatora budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz
przeznaczenia,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przedstawia poniżej wykaz obiektów objętych wnioskami o ubezpieczenie
wpisanych do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Adres

1.

Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1

2.

Łaziska Górne
ulica Dworcowa 4

3.

Łaziska Górne
ulica Karola

Obiekt i granice wpisu do rejestru zabytków
Budynek ratusza wzniesiony w 1927 roku w
stylu funkcjonalistycznym.
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek
ratusza w obrysie murów zewnętrznych
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wzniesiony
w 1915 roku w stylu modernistycznym.
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek
szkoły w obrysie murów zewnętrznych
Budynek Biblioteki Miejskiej wzniesiony w
1913 roku bez wyraźnych cech stylowych.

Numer
rejestru zabytków
Data wpisu
A 155/05
7 X 2005
województwo śląskie
A 156/05
7 X 2005
województwo śląskie
A 157/05
7 X 2005
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4.

Świerczewskiego 1 Wpis do rejestru zabytków obejmuje
wymieniony budynek w obrysie murów
zewnętrznych.
Łaziska Średnie
Budynek szkoły (obecnie Gimnazjum Nr 3)
ulica Powstańców wzniesiony w latach 1928-1930 w stylu
6
funkcjonalistycznym według projektu inżyniera
Krzyżanowskiego.
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek
szkoły w obrysie murów zewnętrznych.

województwo śląskie

A 159/05
7 X 2005
województwo śląskie

Budynek z poz. 1 został wykazany do ubezpieczenia przez Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny).
Budynek z poz. 2 został wykazany do ubezpieczenia przez Szkołę Podstawową Nr 1 („stara” część
budynku).
Budynek z poz. 3 został wykazany do ubezpieczenia przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Budynek z poz. 4 został wykazany do ubezpieczenia przez Gimnazjum Nr 3.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż budynek przy ul. Wyszyńskiego 8 (wykazany przez ZIM)
jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Opis konstrukcji oraz przeznaczenie wynika z wniosków poszczególnych jednostek, które
stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie posiada informacji nt. wartości budynków
zabytkowych innych niż wykazano we wnioskach.
26.

Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzul
dodatkowych
a) klauzula szkód w nieruchomościach
b) klauzula szkód z rzeczach ruchomych
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 29.12.2015 r.
zmianie uległa treść istotnych postanowień umowy - załącznik nr 5 do SIWZ:
w § 4 ust. 1 pkt 6 ppkt n otrzymuje brzmienie:
„odpowiedzialność
cywilna
z
tytułu
szkód
w
mieniu
z
którego
Ubezpieczony/Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo
innego pokrewnego stosunku prawnego w mieniu ruchomym i nieruchomościach
sublimit
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 m-cznym
okresie
ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu
lub
zniszczeniu
mienia, oddanego w użytkowanie osób i jednostek objętych
ubezpieczeniem na
podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego
stosunku prawnego,”
natomiast § 4 ust. 3 pkt f) tiret 8 i 9 o treści odpowiednio:
„-Klauzula szkód w nieruchomościach,
- Klauzula szkód w rzeczach ruchomych”
skreśla się.

27.

Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzuli
działania śniegu lub lodu. W przypadku braku akceptacji prosimy o zmniejszenie limitu
odpowiedzialności do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, na każdy 12 miesięczny okres
ubezpieczenia
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

28.

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu ryzyka graffiti dla ubezpieczenia mienia o d
kradzieży z włamaniem i rabunku. Tym samym potwierdzenie, że ryzyko graffiti objęte jest
ochroną w ramach klauzuli wandalizmu / dewastacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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29.

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla jednostki Zakład Inżynierii
Miejskiej w Łaziskach Górnych deklarowana suma ubezpieczenia dla KŚT 1 wynosi 28 056 474,01
zł a pełna wartość mienia 89 122 913,05 zł z czego wynika tak duża różnica? Jaki rodzaj mienia
nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wykazuje w Tabeli 1 wniosku Zakładu Inżynierii Miejskiej w Grupie I KŚT w
pierwszej kolumnie pełną wartość posiadanego mienia natomiast w drugiej kolumnie wartość
mienia jaką zadeklarowano do ubezpieczenia. Ze względu, na to, że mienie wskazane do
ubezpieczenia nie stanowi całego majątku Zakładu załączono do wniosku wykaz obiektów
objętych ubezpieczeniem – trzy dodatkowe załączniki. Zamawiający nie wykazuje pozostałego
mienia z Grupy I KŚT do ubezpieczenia m.in. ze względu na to, iż mienie to jest ubezpieczane
przez Wspólnoty Mieszkaniowe w których Zakład posiada lokale lub jest oddane w użytkowanie
innym podmiotom, które to mienie są zobowiązane ubezpieczać.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
30.

Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia
może zostać doprecyzowany przez włączenie standardowych klauzul znajdujących się w OWU
Wykonawcy w celu objęcia , sprzętu elektronicznego przenośnego, rozszerzenia zakresu
terytorialnego, systemów alarmowych i monitoringu zamontowanego w budynku i na budynkach,
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe),
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:
- SIWZ,
- odpowiedziach do SIWZ,
- zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie
będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

31.

Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zamawiający zaakceptuje
wprowadzenie poniższej klauzuli dla (zastosowanie dla w ubezpieczenia danych w
oprogramowaniu i programach komputerowych)
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na
podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:
„W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź
uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu
objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności
za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach
komputerowych,
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej
struktury.
b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu
użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a„.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.

32.

Ze względu iż podana wartość sprzętu elektronicznego odpowiada wartości księgowej brutto
prosimy o wprowadzenie poniżej klauzuli o treści:
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości
księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową
sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących
przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc
od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w
ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego
sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do
20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady
proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej treści klauzuli ze względu na odniesienie się w
propozycji do konkretnych zapisów § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego Oferenta przez co nie mogą one stanowić zapisu przyjmowanego przez
pozostałych Oferentów w przedmiotowym zakresie.
33.

Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże
warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży
zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla
potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający
zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej
kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo
innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej
substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre -paid,
karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto,
srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich
wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
g) Udział własny 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
34.

Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie franszyz redukcyjnej dla punkt d opisu przedmiotu
ubezpieczenia w wysokości 500,00 zł
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej franszyzy.

35.

Czy zamawiający posiada parkingi strzeżone?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada parkingów strzeżonych.
Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach pracowników
odnosi się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej deliktowej,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie potwierdza, iż odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności
deliktowej

36.

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia w związku z utrzymaniem
i zarządzeniem drogami poprzez wprowadzenie poniżej klauzuli
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Wykonawca
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z
administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do
naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
Wykonawca nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub wykonawcy
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem
drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te
nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach
oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie
drogi.
Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1)
2)

niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.
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37.

Prosimy o doprecyzowanie czy zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
podwykonawców obejmuje regres do podwykonawcy czy nie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
podwykonawców obejmuje regres do podwykonawcy.

38.

Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie
poniższej klauzuli
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia
oznaczają:
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym,
na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające
na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania.
4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 zł
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

39.

Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisanej w punkcie p; q;
r; opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji prosimy o zmniejszenie limitu
odpowiedzialności dla punktu p; q; r; na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł .
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe wyłączenia.

40.

Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klauzuli reprezentantów.
W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na je dno i wszystkie
zdarzenia w wysokości 500.000,00 zł.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe wyłączenie.

41.

Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:
a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Odpowiedź Zamawiającego:
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Zamawiający informuje, iż Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych w ramach
prowadzonej działalności zajmuje się m.in. czynnościami wymienionymi w ppkt. a.
W przypadku działalności wymienionych w podpunktach b, c i d Zamawiający informuje, iż nie
prowadzi tego typu działalności
Ubezpieczenie oszklenia
42.

Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia dla oszklenia wiat przystankowych w wysokości 5.000,00 zł
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii oraz szkód elektrycznych
43.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie maszyny, urządzenia są użytkowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz podlegają bieżącej konserwacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy, maszyny i urządzenia są użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem, mając na uwadze zalecenia producenta. Niemniej jednak Oferent musi wziąć
pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które
Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

44.

Prosimy o informację czy zamawiający uzna za zgodny z wymogami zamówienia zakres
ubezpieczenia na bazie warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:
- SIWZ,
- odpowiedziach do SIWZ,
- zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie
będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

45.

Prosimy o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia zostało zakupione jako
nowe – tym samym podana wartość księgową brutto odpowiada wartości fakturowej
poszczególnych składników mienia z dnia zakupu
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż mienie zadeklarowane do ubezpieczenia przez poszczególne
jednostki zostało zakupione jako nowe lub używane na co jednostki posiadają stosowne
dowody zakupu. Suma ubezpieczenia została zadeklarowana jako wartość odtworzeniowa lub
księgowa brutto.

46.

Czy zamawiający dopuszcza objęcie Kserokopiarki RICOH MP 1500 należącej do Przedszkola nr 7 na
warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI) z zastosowaniem klauzuli ubezpieczenia
według wartości rzeczywistej
Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego
sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

47.

Czy zamawiający dopuszcza objęcie traktorka / kosiarki należącego do szkoły podstawowej nr 6 z
oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II na warunkach ubezpieczenia maszyn budowalnych od
wszystkich ryzyk (CPM)
Odpowiedź Zamawiającego:
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Zamawiający przyjmie zakres ubezpieczenia dla przedmiotowego sprzętu na warunkach
ubezpieczenia maszyn budowalnych od wszystkich ryzyk (CPM), o ile wykonawca nie będzie
miał możliwości włączenia tego mienia w zakres maszyn od awarii.
48.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli
Mającej charakter porządkowy ze względu na konieczność wprowadzenia definicji oraz określenie
zasad likwidacji szkód dla sprzętu ubezpieczonego wg. Wartości księgowej brutto

Klauzula ubezpieczenia maszyn w wartości księgowej brutto
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że suma ubezpieczenia maszyn przyjętych przez PZU
SA do ubezpieczenia odpowiada ich wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto maszyny rozumie się wartość początkową maszyny z
uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla maszyn nie starszych niż 10 lat.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w
ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej .
5. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą
ubezpieczenia dla danej maszyny a jej wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15 % wartości
odtworzeniowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji
odszkodowania o której mowa w § 11 ust. 3 . ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od
uszkodzeń .
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej treści klauzuli ze względu na odniesienie się do
zapisów ogólnych warunków konkretnego Oferenta przez co nie mogą one stanowić zapisu
przyjmowanego przez pozostałych Oferentów w przedmiotowym zakresie.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Załączniki:
- Zaświadczenie dot. szkodowości z dnia 16.10.2013 r.
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