Lublin, dn. 11.12.2017 r.

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie ”
ODPOWIEDZI
Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
prowadzonym postępowaniu.

L.p.

1.

2.

Pytanie
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC
zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących
realizacji zamówienia – pkt. 13 „W przypadku
zaistnienia
szkody
(zdarzenia,
wypadku
ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której
odpowiedzialność
ubezpieczyciela
wynikała
będzie z różnych postanowień określonych w
zakresie
ubezpieczenia
i/lub
warunkach
dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych
fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych
i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie
będą miały postanowienia korzystniejsze dla
zamawiającego
(ubezpieczającego
i
ubezpieczonego), przez które w szczególności
należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia,
wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej
ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały
własne”.
Przy
zastosowaniu
powyższego
postanowienia
powstają
wątpliwości,
czy
podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w
OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te
wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej,
kontraktowej). Jeśli Pełnomocnik Zamawiającego
nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o
potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ
będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej
sumy gwarancyjnej.
W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności
wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 25
Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o
potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności

Odpowiedź
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
limity zastosowane w SIWZ będą miały
zastosowanie niezależnie od wyższej sumy
gwarancyjnej.

Zmawiający potwierdza, że zmiana zakresu
ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej poprzez rozszerzenie zakresu
działalności
będzie
wymagało
zgody

3.

4.

innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie
zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku
może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca
będzie musiał objąć ochroną działalności
nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji)
Odnośnie pkt: 1.1. SIWZ, pkt 22 i 24 Zał 1 do
SIWZ oraz odnośnie pkt 1 i 6.2 Zał 1a do SIWZ
część III (OC) uprzejmie prosimy o potwierdzanie,
że ubezpieczającym i ubezpieczonym będzie
wyłącznie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” Sp. zo.o. w Lublinie
Jeżeli Zamawiający potwierdza powyższe prosimy
o modyfikację treści SIWZ wskazując jako
ubezpieczającego i ubezpieczonego wyłącznie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
Sp. z o.o. w Lublinie

Wykonawcy.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza że
zarówno
Ubezpieczonym
jaki
i
Ubezpieczającym będzie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. zo.o. w
Lublinie
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
zapisów SWIZ.
Załącznik nr 1 pkt. 22 przed zmianą
W przypadkach odnoszących się do zakresu
ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych,
gdy mowa
jest
o
ubezpieczającym,
ubezpieczonym lub zamawiającym bądź użyte
zostanie określenie jednostka należy przez to
rozumieć
wszystkie
podmioty
objęte
ubezpieczeniem
(ubezpieczonych),
zamawiający bowiem w ramach postępowania
występuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. , Urzędu
Gminy
oraz wszystkich
jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury, zarówno
w odniesieniu do posiadanego przez nie mienia
jak i prowadzonej działalności.
Załącznik nr 1 pkt. 22 po zmianie
W przypadkach odnoszących się do zakresu
ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych,
gdy mowa
jest
o
ubezpieczającym,
ubezpieczonym lub zamawiającym bądź użyte
zostanie określenie jednostka należy przez to
rozumieć
wszystkie
podmioty
objęte
ubezpieczeniem
(ubezpieczonych),
zamawiający bowiem w ramach postępowania
występuje o objęcie ochroną ubezpieczeniową
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 pkt. 24 przed zmianą
Informacje o Zamawiającym
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
EKD/PKD:9311Z
Regon: 060972765
NIP: 712 325 37 42
Liczba pracowników: 211
Roczny planowany budżet: 36 524 393,39 zł
Lokalizacje dzierżawione od Gminy Lublin:
Al. Zygmuntowskie 4, 4a, 6 (Hala, Aqua

Lublin, parkingi, Icemania/Akademia Małego
Szofera, Miasteczko Ruchu Drogowego)
Ul. K. Wielkiego 8 (Hala Globus, stok
narciarski, sztuczne lodowisko, parkingi)
Ul. Filaretów 44
Ul. Rusałka
Ul. Leszczyńskiego 19, 19b
Ul. Łabędzia 2a (basen kryty)
Al. Piłsudskiego 22 (stadion miejski)
Ul. Stadionowa 1 (Arena Lublin z przyległymi
boiskami)
Ul. Janowska 76
Al. Tysiąclecia (Stadion Kresowa)
Ul. Ciepła/Krochmalna
Ul. Osmolicka ( „słoneczny Wrotków”- baseny
odkryte, gastronomia)
Boiska osiedlowe (Jana Pawła II, Judyma,
Husarska, Siemiradzkiego, Herbowa,
Śliwińskiego)
Boiska osiedlowe: Jana Pawła II, Judyma,
Husarska, Siemieradzkiego, Herbowa,
Śliwińskiego
Teren na Zalewem Zemborzyckim:
Ul. Krężnicka, ul. Osmolicka, ul. Żeglarska, ul.
Bryńskiego, ul. Niezapominajki, ul. Grzybowa,
Nieruchomości przezkazane przez Gminę
Lublin w aport:
Al. Zygmuntowskie 5, ul. Leszczyńskiego 19,
19b
Opis prowadzonej działalności:
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. jest
jednoosobową
spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Lublin.
Celem działalności Spółki jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w
zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz promowania postaw służących poprawie
zdrowia i sprawności fizycznej poprzez
oferowanie profesjonalnych i innowacyjnych
usług sportowo – rekreacyjnych. Spółka
realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej,
rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w
oparciu o przekazane w dzierżawę oraz
nieodpłatne użytkowanie tereny oraz prawo
użytkowania
wieczystego
terenów
zlokalizowanych w obszarze miasta Lublin.
Przedmiotem
działalności
Spółki
jest
świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji,
masowej kultury fizycznej i rozrywki (np.
kiermasze),
organizacjom
społecznym,
instytucjom
i
osobom
prywatnym.
Prowadzenie działalności reklamowej z
zakresu
działalności
spółki,
właściwe
administrowanie,
eksploatowanie,
konserwowanie i rozbudowa bazy sportowej
oraz rekreacyjnej na terenie swojego działania,
prowadzenie działalności gastronomicznej,
organizowanie
imprez
sportoworekreacyjnych rekreacyjnych turystycznych

własnych oraz zleconych, prowadzenie
wypożyczalni
sprzętu
sportowego
i
turystycznego,
prowadzenie
działalności
gospodarczej poprzez przekazywanie w
dzierżawę i najem obiektów i terenów nie
zagospodarowanych przez spółkę oraz
prowadzenie targowiska i parkingu płatnego.
Spółka jest najemca
nieruchomości oraz
posiada
podwykonawców
w
zakresie
odśnieżania, sprzątania, ochrony mienia ora
obsługa ratownicza.
I wszystkie lokalizacje Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. .

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie obecne i
przyszłe lokalizacje
Podstawą działalności zamawiającego i jego
jednostek są m.in. następujące akty prawa
powszechnego i lokalnego (zawsze w ich
aktualnym brzmieniu)
-inne szczególne przepisy ustawowe i
wykonawcze, w tym przepisy prawa
miejscowego oraz statuty, regulaminy Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w
Lublinie Sp. z o.o.
Jednocześnie teren Gminy podzielony jest na
sołectwa, którymi kierują sołtysi i rady
sołeckie – Gmina za osoby te ponosi
odpowiedzialność.
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne i
przyszłe lokalizacje Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ,
w tym lokalizacje zgodne z wykazem mienia
do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych.
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 24 po zmianie
Informacje o Zamawiającym
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
EKD/PKD:9311Z
Regon: 060972765
NIP: 712 325 37 42
Liczba pracowników: 211
Roczny planowany budżet: 36 524 393,39 zł
Lokalizacje dzierżawione od Gminy Lublin:
Al. Zygmuntowskie 4, 4a, 6 (Hala, Aqua
Lublin, parkingi, Icemania/Akademia Małego
Szofera, Miasteczko Ruchu Drogowego)
Ul. K. Wielkiego 8 (Hala Globus, stok
narciarski, sztuczne lodowisko, parkingi)
Ul. Filaretów 44

Ul. Rusałka
Ul. Leszczyńskiego 19, 19b
Ul. Łabędzia 2a (basen kryty)
Al. Piłsudskiego 22 (stadion miejski)
Ul. Stadionowa 1 (Arena Lublin z przyległymi
boiskami)
Ul. Janowska 76
Al. Tysiąclecia (Stadion Kresowa)
Ul. Ciepła/Krochmalna
Ul. Osmolicka ( „słoneczny Wrotków”- baseny
odkryte, gastronomia)
Boiska osiedlowe (Jana Pawła II, Judyma,
Husarska, Siemiradzkiego, Herbowa,
Śliwińskiego)
Boiska osiedlowe: Jana Pawła II, Judyma,
Husarska, Siemieradzkiego, Herbowa,
Śliwińskiego
Teren na Zalewem Zemborzyckim:
Ul. Krężnicka, ul. Osmolicka, ul. Żeglarska, ul.
Bryńskiego, ul. Niezapominajki, ul. Grzybowa,
Nieruchomości przezkazane przez Gminę
Lublin w aport:
Al. Zygmuntowskie 5, ul. Leszczyńskiego 19,
19b
Opis prowadzonej działalności:
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. jest
jednoosobową
spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Lublin.
Celem działalności Spółki jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w
zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz promowania postaw służących poprawie
zdrowia i sprawności fizycznej poprzez
oferowanie profesjonalnych i innowacyjnych
usług sportowo – rekreacyjnych. Spółka
realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej,
rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w
oparciu o przekazane w dzierżawę oraz
niodpłatne użytkwanie tereny oraz prawo
użytkowania
wieczystego
terenów
zlokalizowanych w obszarze miasta Lublin.
Przedmiotem
działalności
Spółki
jest
świadczenie usług z zakresu sportu, rekracji,
masowej kultury fizycznej i rozrywki (np.
kiermasze),
organizacjom
społecznym,
instytucjom
i
osobom
prywatnym.
Prowadzenie działalności reklamowej z
zakresu
działalności
spółki,
właściwe
administrowanie,
eksploatowanie,
konserwowanie i rozbudowa bazy sportowej
oraz rekreacyjnej na terenie swojego działania,
prowadzenie działalności gastronomicznej,
organizowanie
imprez
sportoworekreacyjnych rekreacyjnych turystycznych
własnych oraz zleconych, prowadzenie
wypożyczalni
sprzętu
sportowego
i
turystycznego,
prowadzenie
działalności
gospodarczej poprzez przekazywanie w
dzierżawę i najem obiektów i terenów nie

zagospodarowanych przez spółkę oraz
prowadzenie targowiska i parkingu płatnego.
Spółka jest najemca
nieruchomości oraz
posiada
podwykonawców
w
zakresie
odśnieżania, sprzątania, ochrony mienia ora
obsługa ratownicza.
I wszystkie lokalizacje Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. .

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie obecne i
przyszłe lokalizacje
Podstawą działalności zamawiającego i jego
jednostek są m.in. następujące akty prawa
powszechnego i lokalnego (zawsze w ich
aktualnym brzmieniu)
-inne szczególne przepisy ustawowe i
wykonawcze, w tym przepisy prawa
miejscowego
oraz
statuty,
regulaminy
Miejskiego Ośrodeka Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne i
przyszłe lokalizacje Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ,
w tym lokalizacje zgodne z wykazem mienia
do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.
Załącznik nr 1a do SIWZ III Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pkt. 1 przed
zmianą
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona
w granicach
obowiązującego
prawa
odpowiedzialność
cywilna
(deliktowa,
kontraktowa
oraz pozostająca
w zbiegu)
Zamawiającego
oraz osób
objętych
ubezpieczeniem
za szkody
na osobie
lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym
w związku
z prowadzoną
działalnością
przez podmioty
objęte
ubezpieczeniem
i wykonywaniem
zadań
Gminy
oraz posiadanym,
zarządzanym,
administrowanym lub użytkowanym mieniem.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące
następstwem wypadku ubezpieczeniowego,
który miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
pod warunkiem
zgłoszenia
roszczeń
przed przewidzianym w prawie terminem
przedawnienia, przy czym wszystkie szkody
będące następstwem tego samego wypadku,
albo wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby osób poszkodowanych,
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się,
że miały miejsce w chwili powstania pierwszej
szkody.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody

rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone
korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby
mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans)
oraz zadośćuczynienie.
Zakresem
ubezpieczenia objęte są również szkody
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy
rozumieć ubezpieczającego, którym jest
zamawiający oraz wszystkie inne osoby,
za które ponosi odpowiedzialność, w tym
osoby prawne objęte zamówieniem.
W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel
zobowiązany jest do:
1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania
środków podjętych przez ubezpieczonego w
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne;
2)
pokrycia
uzasadnionych
kosztów
wynagrodzenia ekspertów, powołanych w
uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez
ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu
ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru
szkody;
3) pokrycia kosztów obrony w związku ze
zgłoszonymi
roszczeniami
odszkodowawczymi, tj.:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed
roszczeniem
poszkodowanego
lub
uprawnionego w sporze prowadzonym w
porozumieniu z ubezpieczycielem,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w
postępowaniu karnym, jeśli toczące się
postępowanie ma związek z ustaleniem
odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli
ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub
wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym
mediacji lub postępowania pojednawczego
oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli
ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na
pokrycie tych kosztów.
Załącznik nr 1a do SIWZ III Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pkt. 1 po zmianie
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona
w granicach
obowiązującego
prawa
odpowiedzialność
cywilna
(deliktowa,
kontraktowa
oraz pozostająca
w zbiegu)
Zamawiającego
oraz osób
objętych
ubezpieczeniem
za szkody
na osobie
lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym
w związku
z prowadzoną
działalnością
przez podmioty
objęte
ubezpieczeniem
i wykonywaniem zadań Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. zo.o.
oraz posiadanym,
zarządzanym,

administrowanym lub użytkowanym mieniem.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące
następstwem wypadku ubezpieczeniowego,
który miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
pod warunkiem
zgłoszenia
roszczeń
przed przewidzianym w prawie terminem
przedawnienia, przy czym wszystkie szkody
będące następstwem tego samego wypadku,
albo wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby osób poszkodowanych,
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się,
że miały miejsce w chwili powstania pierwszej
szkody.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone
korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby
mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans)
oraz zadośćuczynienie.
Zakresem
ubezpieczenia objęte są również szkody
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy
rozumieć ubezpieczającego, którym jest
zamawiający oraz wszystkie inne osoby,
za które ponosi odpowiedzialność, w tym
osoby prawne objęte zamówieniem.
W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel
zobowiązany jest do:
1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania
środków podjętych przez ubezpieczonego w
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne;
2)
pokrycia
uzasadnionych
kosztów
wynagrodzenia ekspertów, powołanych w
uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez
ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu
ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru
szkody;
3) pokrycia kosztów obrony w związku ze
zgłoszonymi
roszczeniami
odszkodowawczymi, tj.:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed
roszczeniem
poszkodowanego
lub
uprawnionego w sporze prowadzonym w
porozumieniu z ubezpieczycielem,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w
postępowaniu karnym, jeśli toczące się
postępowanie ma związek z ustaleniem
odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli
ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub
wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym
mediacji lub postępowania pojednawczego
oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli
ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na
pokrycie tych kosztów.
Załącznik nr 1a do SIWZ III Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pkt. 6,2. Przed
zmianą

Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy oraz
podmiotów objętych zamówieniem o czyste
straty finansowe, przez które należy rozumieć
szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu
lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej, z
podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe
Załącznik nr 1a do SIWZ III Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pkt. 6,2. po
zmianie

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość
mienia znajdującego w się w największej
lokalizacji, kompleksie), wraz ze wskazaniem
adresu
Czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach
zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody
spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia?
Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz
działaniach jakie zostały podjęte w celu
zminimalizowania skutków takich szkód w
przyszłości.
Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity
wskazane w SIWZ określone zostały na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Czy budynki starsze niż 50 lat, mają
przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat?
Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich
takich remontów nie posiadają
Czy wśród zgłoszonych budynków są budynki
wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o
podanie wykazu budynków wyłączonych z
eksploatacji, wraz z wartością jednostkową oraz
opisem zabezpieczeń
Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia
znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji
lub złomowania? Jeżeli tak, prosimy o podanie
wykazu wraz z wartością jednostkową
Czy
wśród zgłoszonych do ubezpieczenia
budynków znajdują się budynki wyłączone z
eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki?
Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia
budynków znajdują się budynki w złym stanie
technicznym? Jeżeli tak, prosimy o podanie
wykazu.

Rozszerzenie ubezpieczenia OC Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z
o.o. o czyste straty finansowe, przez które
należy rozumieć szkodę niewynikającą
ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej
osobie trzeciej, z podlimitem 100 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
wartość PML wynosi 14 129 548,95 zł w
lokalizacji al. Zygmuntowskie
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w
przeszłości nie były wypłacane odszkodowania
spowodowane ryzykiem powodzi/ podtopienia.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
limity, podlimity wskazane w SIWZ określone
zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia z wyjątkiem pozycji,
gdzie jest to wyraźnie inaczej opisane.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki
starsze niż 50 lat.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
jedynie
budynek
sanitarny
nie
jest
użytkowany. W budynkach przeprowadzane
są przeglądy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Wartość poszczególnych
budynków oraz zabezpieczenia znajdują się w
załączniku nr 1c do SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do
ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie
przeznaczone do likwidacji lub złomowania.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do
ubezpieczenie nie ma zgłoszonych budynków
wyłączonych z eksploatacji z przeznaczeniem
do rozbiórki.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w
jego ocenie budynki nie są w złym stanie
technicznym.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytania
7,8,9 prosimy o ograniczenie zakresu dla tych
budynków do zakresu FLEXA
Czy Pełnomocnik Zamawiającego planuje w
okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji
jakiekolwiek budynki/budowle, jeżeli tak prosimy
o wskazanie których i z jakiej przyczyny
Czy w którymkolwiek z wykazanych budynków/
budowli, są przechowywane materiały łatwopalne,
substancje niebezpiecznych, paliwa, gazy,
chemikalia i innych podobne?
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na użytkowanie

Pełnomocnik Zamawiającego, informuje że dla
budynków wyłączonych z użytkowania zakres
ubezpieczenia zostaje ograniczony do FLEXA

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane
są
regularnym
przeglądom
wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo
potwierdzone jest protokołami
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
posiadają aktualne przeglądy i badania
Prosimy o podanie informacji nt obecnie
prowadzonych
oraz
planowanych
przez
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót
budowlano montażowych.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
jest zobligowany do przestrzegania przepisów
prawa.

Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów
podlegających ochronie konserwatorskiej suma
ubezpieczenia została określona w wartości
odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie
w wartości zabytkowej, czy historycznej)
Czy
wśród
mienia
zgłoszonego
do
ubezpieczenia znajdują się szklarnie i mienie się
w nich znajdujące, jeżeli tak prosimy o podanie
wartości i określenie rodzajów mienia
Jeżeli
wśród
mienia
zgłoszonego
do
ubezpieczenia nie ma szklarni i mienia się w
nim znajdującego, prosimy o potwierdzenie, że
są wyłączone z ochrony;
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
odpowiedzialność za mienie pracownicze
nie obejmuje wartości pieniężnych i
dokumentów
Odnośnie pkt 2.5.1 - Z uwagi na zapisy OWU
Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy
o potwierdzenie, że do Umowy będą miały
zastosowanie limity odpowiedzialności określone
w SIWZ

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do
ubezpieczenia w zakresie mienia od
wszystkich ryzk nie zostały zgłoszone budynki
będą ce pod nadzorem konserwatora zabytków.

Prosimy o przedstawienie wykazu dzieł sztuki i
eksponatów muzealnych.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwilę obecna nie planuje wyłączenia
budynków z eksploatacji.
Według wiedzy Zamawiającego jedyne
materiały łatwopalne jakie mogą być
przechowywane to materiały opałowe służące
do ogrzania budynku.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
jest zobligowany do przestrzegania przepisów
prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
jest zobligowany do przestrzegania przepisów
prawa.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwilę obecną nie jest w mieniu Urzędu nie są
dokonywane prace budowlano – montażowe.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
do ubezpieczenia nie zadeklarowano szklarni i
są one wyłączone zakresu ubezpieczenia.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w
ubezpieczenie mienia pracowniczego nie
obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje,
dopiero w kwestiach nie uregulowanych w
zaproszeniu do składania ofert, ofercie,
umowie maja zastosowanie zapisy OWU.
Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego
potwierdza, że obowiązują limity dla ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku określone w
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Ubezpieczenia.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów pkt 5.36.
dot. zniesienia reguły proporcjonalnej redukcji
odszkodowania. Wnioskujemy o wprowadzenie w
to miejsce klauzuli ograniczenia zasady proporcji,
w treści:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma
zastosowania zasada proporcjonalnego
zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy
uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości
będącej podstawą do ustalenia sumy
ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130%
sumy ubezpieczenia tego przedmiotu”
Odnośnie pkt 5.39. - wnioskujemy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości
300,00 zł (zalania wskutek złego stanu dachu)
Prosimy o potwierdzenie, że limity
odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
będą miały zastosowanie do umowy (choćby
OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności
dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej
wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
Dla pkt.5.46 i 5.47 zał 1b do SIWZ: prosimy o
potwierdzenie, że koszty wymienione w tych
punktach pokrywane są w granicach sumy
ubezpieczenia uszkodzonego mienia.
prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu
mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem
ubezpieczenia nie jest zieleń, np. traw, drzewa,
krzewy, nasadzenia
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela,
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia
opisanego w SIWZ.

dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pomocnik Zamawiającego potwierdza, że
limity
zastosowane
w
SIWZ
maja
zastosowanie również wówczas, gdy OWU nie
przewidywały limitu odpowiedzialności dla
danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej
wysokości niż limit określony zapisami SIWZ
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
koszty wymienione w punktach 5/46 i 5.47
będą pokrywane
w granicach sumy
ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza, że w ramach
mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem
ubezpieczenia nie jest zieleń, np. traw, drzewa,
krzewy, nasadzenia
Pełnomocnik Zmawiającego potwierdza, że
jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost
włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego
w SIWZ

32.

33.

34.

35.

Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego
zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wg
poniższego:
Wszystkie straty materialne w przedmiocie
ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone w
OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem dodatkowych
warunków obligatoryjnych i zaakceptowanych
postanowień i klauzul fakultatywnych. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe,
niespodziewane
i
niezależne
od
woli
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a w
szczególności powstałe w wyniku:

Pełnomocnik Zamawiającego przypomina, że
w kwestiach nie uregulowanych Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i umową,
mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy,
w tym również wyłączenia.

Wnioskujemy o wykreślenie punktu 3.16 dot.
kategorii mienia objętego ochroną „ inne nie
wymienione wyżej”.
Brak jest możliwości oceny ryzyka i kalkulacji
składki dla mienia nieokreślonego
Odnośnie pkt 6.7. - wnioskujemy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys.
300 zł (zalania wskutek złego stanu dachu)
Odnośnie pkt 6.7. - wnioskujemy o zmianę w
wysokości limitu do wys. 20.000 zł (limit
wspólny z ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk - 5.39 cz1)

Pełnomocnik Zamawiającego wykreśla punkt
3.16 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:
„3.16. inne, niewymienione wyżej”.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
Zamawiający
dokonuje
zmiany
treści
zaproszenia
do
składania
ofert,
w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w pkt.
6.7.:
Treść przed zmianą:
Niezależnie od postanowień zawartych w
punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania
szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości
100 000,00
zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia obejmuje szkody,
w tym zalania, spowodowane złym stanem
technicznym dachu, okien, nieszczelnością
rynien, szczelinami w złączach płyt,
przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi
spawami, przez niezabezpieczone otwory
dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest
wspólny z ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk
Treść po zmianie:
Niezależnie od postanowień zawartych w
punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania
szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność

ubezpieczyciela do limitu w wysokości
40 000,00
zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia obejmuje szkody,
w tym zalania, spowodowane złym stanem
technicznym dachu, okien, nieszczelnością
rynien, szczelinami w złączach płyt,
przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi
spawami, przez niezabezpieczone otwory
dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest
wspólny z ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk.
Zamawiający
dokonuje
zmiany
treści
zaproszenia
do
składania
ofert,
w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w
pkt 5.39
Treść przed zmianą:
5.39. Niezależnie od postanowień zawartych
w punkcie poprzedzającym, bez względu na
stopień przyczynienia się do powstania szkody
oraz
na
wiedzę
ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości 20
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym okresie ubezpieczenia obejmuje
szkody, w tym zalania, spowodowane złym
stanem
technicznym
dachu,
okien,
nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach
płyt,
przeciekami
w
połączeniach,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne
elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności
jest
wspólny
z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.

36.

Prosimy o modyfikację pkt 1, wg poniższego:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona
w
granicach
obowiązującego
prawa

Treść po zmianie:
Niezależnie od postanowień zawartych w
punkcie poprzedzającym, bez względu na
stopień przyczynienia się do powstania szkody
oraz
na
wiedzę
ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości
40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym okresie ubezpieczenia obejmuje
szkody, w tym zalania, spowodowane złym
stanem
technicznym
dachu,
okien,
nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach
płyt,
przeciekami
w
połączeniach,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne
elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności
jest
wspólny
z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

odpowiedzialność
cywilna
(deliktowa,
kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu)
Zamawiającego
oraz
osób
objętych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu wyrządzone poszkodowanym w
związku z prowadzoną działalnością przez
podmioty
objęte
ubezpieczeniem
i
wykonywaniem zadań
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli
OWU
wykonawcy
wskazują
przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba
że Zamawiający wprost włączył je do zakresu
ubezpieczenia w SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z
prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń
opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w
OC
za szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i
nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie
będą objęte szkody związane z użyciem,
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem
materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac
rozbiórkowo-wyburzeniowych
metodą
wybuchową.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie
będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii
gąbczastych.
Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych
ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową
wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone
przez podmioty profesjonalnie zajmujące się
takimi pokazami.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza
poza zakres ustawowej odpowiedzialności
ubezpieczonego.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC
organizatora imprez ochrona będzie obejmować

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
OWU wykonawcy wskazujące wyłączenia
odpowiedzialności mają zastosowanie jedynie
w takim zakresie w jakim nie pozostają w
sprzeczności z postanowieniami SIWZ

Zamawiający
potwierdza,
że
zakres
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z prowadzeniem
działalności
medycznej,
badawczej,
farmaceutycznej
a
także
udzielaniem
świadczeń
opieki
zdrowotnej
oraz
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres ochrony w OC za szkody w środowisku
będzie obejmował wyłącznie zdarzenia nagłe,
niezamierzone i nieprzewidziane przez
Ubezpieczonego.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie będą
objęte szkody związane
z użyciem,
wytwarzaniem,
składowaniem,
przetwarzaniem materiałów wybuchowych,
prowadzeniem
prac
rozbiórkowowyburzeniowych metodą wybuchową.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko
przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i
innych encefalopatii gąbczastych.
Zamawiający potwierdza,
że pokazy
sztucznych ogni będą objęte ochroną
ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy
będą
przeprowadzone
przez
podmioty
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej w żadnym aspekcie nie wykracza
poza zakres ustawowej odpowiedzialności.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje
wypadków ubezpieczeniowych podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z
tyt. wykonywania zawodu
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w
zakresie OC organizatora imprez ochrona
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szkody wyrządzone przez członków rodzin
pracowników ubezpieczającego, o ile można
przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli
Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza
powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej
podstawie
Ubezpieczeni
mają
ponosić
odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
ochrona
ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji,
przeprowadzania
imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i
rekreacyjnej – w tym poza miejscem
ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie
dotyczy
sportów/imprez
motorowych,
motorowodnych,
lotniczych oraz sportów
ekstremalnych
rozumianych
jako
sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których
zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie
poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu
organizacji,
współorganizowania
i
przeprowadzania imprez, w tym imprez
masowych,
np. kulturalnych,
sportowo
–
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i
innych,
niepodlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu organizatora imprez masowych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów –
prosimy
o
wprowadzenie
możliwości
zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do
sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż
Ubezpieczony lub jego pracownicy tj. osoba inna
niż osoby wskazane jako objęte ubezpieczeniem
(w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy
umyślnej).
Prosimy
o
wskazanie
iloma
lokalami
mieszalnymi/użytkowymi zarządza/administruje
Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne.

Prosimy modyfikację treści SIWZ i usunięcie pkt
4.28
Prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie
konieczności
uzupełnienia
niezbędnych
dokumentów i informacji Wykonawca może tylko
dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź
innych osób zainteresowanych (ubezpieczający,
ubezpieczony)”.) z zakresu ubezpieczenia OC.

będzie obejmować szkody wyrządzone przez
członków
rodzin
pracowników
ubezpieczającego, pod warunkiem, że można
przypisać za nie winę Ubezpieczonym.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za
szkody z tytułu organizacji/współorganizacji,
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia
działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym
poza miejscem ubezpieczenia (zawody,
wycieczki,
obozy itp.),
nie
dotyczy
sportów/imprez motorowych, motorowodnych,
lotniczych oraz sportów ekstremalnych
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza
się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem,
jazda
na
nartach
i
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich
(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo
górskie), le parkur, kitesurfing.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w
OC za organizowanie/ prowadzenie imprez
Wykonawca zachowuje prawo do regresu do
sprawcy szkody, jeżeli nie będzie nim
Ubezpieczony lub jego lub inna jednostka
organizacyjna.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwile obecną nie jest w stanie określić
dokładnej
liczby
zarządzanych/administrowanych
lokali
użytkowych.
Nie
zarządza/administruje
żadnymi mieszkaniami.
Pełnomocnik Zamawiającego wykreśla z
zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej pkt. 4.28
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w
punkcie nr 10:
Treść przed zmianą:
10.W
razie
konieczności
uzupełnienia
niezbędnych dokumentów i informacji
Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić
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Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16
(„Wypłaty
odszkodowań
z
ubezpieczeń
majątkowych
będą
dokonywane
przez
Wykonawcę
na
rachunek
bankowy
Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli
Pełnomocnik
Zamawiającego
udzieli
mu
stosownych
uprawnień”)
nie
dotyczy
ubezpieczenia OC.
Kradzież zwykła, prosimy o modyfikację definicji
kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku
bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ
Przed zmianą:
Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu
przewłaszczenia
mienia
bez zniszczenia
zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby
jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności. Ryzyko
kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki.
Po zmianie

52.

Klauzula
ubezpieczenia
kradzieży stałych
elementów budynków, budowli– wnioskujemy o
modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie słów:
„Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone
do budynków, budowli lub obiektów małej
architektury w sposób uniemożliwiający jego
wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia
siły lub narzędzi”
53.

się do Zamawiającego bądź innych osób
zainteresowanych
(ubezpieczający,
ubezpieczony).
Treść po zmianie:
10.W
razie
konieczności
uzupełnienia
niezbędnych dokumentów i informacji
Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić
się do Zamawiającego bądź innych osób
zainteresowanych
(ubezpieczający,
ubezpieczony), nie dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
z
tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego
mienia.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zapis w punkcie 16 obligatoryjnych zasad
likwidacji szkód nie dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
z
tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego
mienia.

Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu
przewłaszczenia
mienia
bez zniszczenia
zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby
jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności. Ryzyko
kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki.
Ubezpieczony
jest
zobowiązany
do
bezzwłocznego powiadomienia policji
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ:
Przed zmianą
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych
elementów budynków i budowli – bez
względu na postanowienia ogólnych bądź
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte
są szkody w ubezpieczonych budynkach
i budowlach
spowodowane
kradzieżą
elementów stałych tych nieruchomości
(np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.) oraz
szkody w ubezpieczonych obiektach małej
architektury
spowodowane
kradzieżą
elementów
tych
obiektów.
Limit
odpowiedzialności
wynosi
50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia.

Po zmianie
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych
elementów budynków i budowli – bez
względu na postanowienia ogólnych bądź
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte
są szkody w ubezpieczonych budynkach
i budowlach
spowodowane
kradzieżą
elementów stałych tych nieruchomości
(np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.) oraz
szkody w ubezpieczonych obiektach małej
architektury
spowodowane
kradzieżą
elementów
tych
obiektów.
Limit
odpowiedzialności
wynosi
50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie
ubezpieczenia.
Przy
czym
przedmiotowe
mienie
musi
być
przytwierdzone do budynków, budowli lub
obiektów małej architektury w sposób
uniemożliwiający jego wymontowanie bez
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi
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Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnioskujemy o
modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie słów:
„Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej
klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na
terytorium
Polski,
spełniające
wymogi
zabezpieczenia mienia określone w ogólnych
warunkach
ubezpieczenia.
Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów
wysokiego składowania”
Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: –
wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli
poprzez zmianę wysokości limitu na: 100.000 zł
na jeden i wszystkie transporty w okresie
ubezpieczenia

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
definicji Klauzuli ubezpieczenia mienia w
transporcie
Klauzula przez zmianą
Klauzula
ubezpieczenia
mienia
w transporcie
–
bez
względu
na
postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy
ubezpieczenia uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony na wszelkie mienie przewożone
lub transportowane
wszelkimi
środkami
transportu lądowego, od szkód powstałych
podczas jego przewożenia lub transportu.
Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
następujące ryzyka:
a) ryzyka
objęte
ochroną
w zakresie
ubezpieczenia
mienia
od wszystkich
ryzyk, w tym na podstawie klauzul
dodatkowych,
b) wypadku pojazdu, za pomocą
dokonywany był transport,

którego

c) kradzieży mienia będącej następstwem

wypadku pojazdu, za pomocą którego
dokonywany był transport,
d) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym
przez ten pojazd mieniem,
e) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą
którego dokonywany był transport, o ile
pojazd
ten
znajdował się
pod bezpośrednim dozorem fizycznym
osoby
lub osób
biorących
udział
w transporcie.
Za bezpośredni
dozór
fizyczny
uważa się
zachowanie
przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym
pojazdem przez co najmniej jedną osobę
dokonującą transportu,
f) rabunku,
g) uszkodzenie
lub zniszczenie
załadunku i rozładunku.

w trakcie

Odszkodowanie
za szkody
będące
następstwem zdarzeń, o których mowa
powyżej
ograniczone
jest
do limitu
w wysokości 100 000,00 zł na jeden transport.
Wysokość
szkody
oraz odszkodowania
ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi
dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą
transportu wartości pieniężnych.
Klauzula po zmianie
Klauzula
ubezpieczenia
mienia
w transporcie
–
bez
względu
na
postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy
ubezpieczenia uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony na wszelkie mienie przewożone
lub transportowane
wszelkimi
środkami
transportu lądowego, od szkód powstałych
podczas jego przewożenia lub transportu.
Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
następujące ryzyka:
h) ryzyka
objęte
ochroną
w zakresie
ubezpieczenia
mienia
od wszystkich
ryzyk, w tym na podstawie klauzul
dodatkowych,
i) wypadku pojazdu, za pomocą
dokonywany był transport,

którego

j) kradzieży mienia będącej następstwem
wypadku pojazdu, za pomocą którego
dokonywany był transport,

k) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym
przez ten pojazd mieniem,
l) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą
którego dokonywany był transport, o ile
pojazd
ten
znajdował się
pod bezpośrednim dozorem fizycznym
osoby
lub osób
biorących
udział
w transporcie.
Za bezpośredni
dozór
fizyczny
uważa się
zachowanie
przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym
pojazdem przez co najmniej jedną osobę
dokonującą transportu,
m) rabunku,
n) uszkodzenie
lub zniszczenie
załadunku i rozładunku.
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Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o
dopisanie wyłączeń odpowiedzialności:
Z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
wyłączone są szkody:
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w
których prowadzone są roboty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę,
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC
prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje
zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w
nich spełnione minimalne wymogi dotyczące
zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w
obowiązujących
przepisach
o
ochronie
przeciwpożarowej.
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul
fakultatywnych
Prosimy o zmianę zapisu pkt.3 Zasady
zawierania umów ppkt. 3.1.2 z : „składki i
stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych
rodzajów pojazdów, wynikające ze złożonej oferty
będą obowiązywały również w stosunku do
pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w
trakcie roku”
na: „ składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie
poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające

w trakcie

Odszkodowanie
za szkody
będące
następstwem zdarzeń, o których mowa
powyżej
ograniczone
jest
do limitu
w wysokości
100 000,00 zł
na jeden
i
wszystkie transporty. Wysokość szkody
oraz odszkodowania
ustala się
zgodnie
z zasadami
przyjętymi
dla ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk. Postanowienia
niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu
wartości pieniężnych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w
ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie
będzie wymagał ochrony dla szkód:
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w
budynkach będących w trakcie przebudowy
lub remontu wymagającego uzyskanie
pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania
elementów nośnych w ich podporach
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
prawa i w związku z powyższym nowe
lokalizacje będą spełniały minimalne wymogi
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych
określone w obowiązujących przepisach o
ochronie przeciwpożarowej.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmian w zapytywanym zakresie.
Pełnomocnik Zamawiającego zmienia treść
zakresu
ubezpieczenia
pojazdów
mechanicznych w części II zamówienia pkt 3
Zasady zawierania umów ppkt. 3.1.2
Treść pkt. 3 ppkt. 3.1.2. przed zmianą
„składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie
poszczególnych
rodzajów
pojazdów,
wynikające ze złożonej oferty będą

ze złożonej oferty, będą obowiązywały również w
stosunku do pojazdów wchodzących do
ubezpieczenia w trakcie roku z zastrzeżeniem, iż
wartość zgłaszanego do ochrony pojazdu
nie przekroczy 400 000 zł ”
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Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 4 Obligatoryjne
zasady likwidacji szkód ppkt. 4.8 z
„ w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży
zuchwałej
albo
rabunku
(rozboju)
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony
z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi
dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków,
jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia”
na: „ w przypadku utraty pojazdu wskutek
kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju)
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony
z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi
dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków,
jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję”

obowiązywały również w stosunku do
pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w
trakcie roku”
Treść pkt. 3 ppkt. 3.1.2. po zmianie
„ składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie
poszczególnych
rodzajów
pojazdów,
wynikające
ze złożonej oferty, będą obowiązywały
również
w
stosunku
do
pojazdów
wchodzących do
ubezpieczenia w trakcie roku z zastrzeżeniem,
iż wartość zgłaszanego do ochrony pojazdu
nie przekroczy 400 000 zł ”
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
zapisów pkt. 4 Obligatoryjne zasady likwidacji
szkód ppkt. 4.8
Klauzula przed zmianą
„ w przypadku utraty pojazdu wskutek
kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju)
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony
z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi
dokumentów
pojazdu
oraz kompletu
kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego
zdarzenia”
Klauzula po zmianie
„ w przypadku utraty pojazdu wskutek
kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju)
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony
z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi
dokumentów
pojazdu
oraz kompletu
kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego
zdarzenia pod warunkiem zgłoszenia tego
faktu na policję”

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu
składania ofert.

Z poważaniem

Aneta Horecka
Pełnomocnik Zamawiającego

