Piotrków Tryb. 30.10.2014r.
SPZ.271.64.2014

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
1. Pytanie
Załącznik nr 1 ust. 1. pkt c) czy Zamawiający widzi możliwość zmiany wysokości wskaźnika do 60% w skali
danego okresu rozliczeniowego?
1. Odpowiedź
Brak zgody
2. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 1 pkt 2) prosimy o wykreślenie słów „systemem ekspresowym”.
2. Odpowiedź
Brak zgody
3. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność w zakresie katastrofy budowlanej jest
wyłączona 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
3. Odpowiedź
Brak zgody
4. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. b) prosimy o dopisanie poniższych definicji:
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony
wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
- działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych
działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
- działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub
zminimalizowania skutków zakłóceń;
- umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie
strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
- działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu
zminimalizowania skutków takich czynności.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
- wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
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- powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną
władzę;
- szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek
płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
4. Odpowiedź
Brak zgody
5. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. d) prosimy o wykreślenie tego zapisu.
5. Odpowiedź
Brak zgody
6. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. e) prosimy o dopisanie, że limit 15.000 zł jest na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje łącznie.
6. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że limit w Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. e) w wysokości 15.000 zł jest na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie rozliczeniowym. W związku z podaną informacją w postanowieniach wspólnych (cześć 01,02
oraz 03 przedmiotu zamówienia), w pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji
zapisu Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. e).
7. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. i) prosimy o dopisanie, że zakres ochrony obowiązuje pod warunkiem odpowiedniego
do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki,
warystory, filtry).
7. Odpowiedź
Brak zgody
8. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. j) prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów
opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Jednocześnie prosimy o dopisanie limitu
w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
8. Odpowiedź
Brak zgody
9. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) lit. k) prosimy o dopisanie, że ochrona ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
9. Odpowiedź
Brak zgody
10. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 2 pkt 1) prosimy o dopisanie: „m) odpowiedzialność w zakresie namiotów i hal balonowych
w zakresie ryzyka gradu, naporu śniegu, pożaru oraz huraganu ograniczona jest do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia danego mienia.”
10. Odpowiedź
Brak zgody
11. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 3 pkt 3) prosimy o ustalenie systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych na sumy stałe.
11. Odpowiedź
Brak zgody
12. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 3 pkt 6) dla mienia osób trzecich prosimy o ustalenie systemu ubezpieczenia na sumy stałe.
12. Odpowiedź
Brak zgody
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13. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 3 prosimy o modyfikację wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą.
13. Odpowiedź
Brak zgody
14. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 6 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł na każde zdarzenie.
14. Odpowiedź
Brak zgody
15. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 8 pkt 1) lit. f) prosimy o dopisanie, że wypłacane odszkodowanie nie będzie uwzględniało
wartości kolekcjonerskiej/zabytkowej, a w przypadku szkody całkowitej podana suma ubezpieczenia będzie górną
granicą odpowiedzialności, ponadto odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do kosztów odtworzenia
przy użyciu dostępnych technologii. Zastrzega się także, że ubezpieczeniem nie są objęte wszelkie woluminy
wartościowe, białe kruki o znacznej wartości, starodruki itp., a jedynie egzemplarze ogólnie dostępne.
15. Odpowiedź
Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że w przypadku szkody
całkowitej suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Ubezpieczyciela.
16. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 8 pkt 5) prosimy o modyfikację zapisu, że odszkodowanie nie będzie obejmowało wartości
kolekcjonerskiej.
16. Odpowiedź
Brak zgody
17. Pytanie
Cześć 1 § 1 ust. 8 pkt 8) prosimy o zgodę na modyfikację tego zapisu na następujący:
Ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000zł na dzień jej powstania,
Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji
takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) datę sporządzenia protokołu
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
c) datę wystąpienia szkody
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
e) wykaz uszkodzonego mienia
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
g) szacunkową wartość szkody
h) dokumentację fotograficzną.
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy
do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania,
tj.:
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy
kosztorys naprawy.
Powyższe postanowienia, w żadnym razie:
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu
wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w
przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.
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17. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikacje. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest świadomy, iż w celu przeprowadzania
sprawnie likwidacji szkody będzie musiał dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty, takie jak rachunek strat,
protokoły, opinie, itp.
18. Pytanie
Cześć 1 § 2 ust. 4 pkt 5) prosimy o modyfikację zapisu, że w ubezpieczeniu sprzęt elektronicznego stosuje się
konsumpcje sumy ubezpieczenia.
18. Odpowiedź
Brak zgody
19. Pytanie
Cześć 1 § 2 ust. 5 pkt 4) prosimy o wprowadzenie definicji jak w pytaniu nr 4.
19. Odpowiedź
Brak zgody
20. Pytanie
Cześć 1 § 2 ust. 5 pkt 6) prosimy o wprowadzenie modyfikacji jak w pytaniu nr 9.
20. Odpowiedź
Brak zgody
21. Pytanie
Cześć 1 § 2 ust. 5 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł.
21. Odpowiedź
Brak zgody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00PLN dla
sprzętu przenośnego.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji
załącznika nr 1 do SIWZ § 2 ust. 5.
BYŁO:
„Franszyzy i udziały własne zniesione”
JEST:
„Franszyzy i udziały własne zniesione. Zastosowanie ma wyłączenie franszyza redukcyjna w wysokości
300,00PLN dla sprzętu przenośnego.”
22. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 1 pkt 4) prosimy o zastosowanie poniższej klauzuli czystych strat finansowych
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty
finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o
nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
5) związane ze stosunkiem pracy,
6) wynikające z niedotrzymania terminów,
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
8) wynikające z działalności reklamowej,
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace
jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym
związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu,
11) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez
ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia,
12) wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.
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22. Odpowiedź
Zamawiający informuje (co zawiera swoje odzwierciedlenie w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy wzorców
umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do umowy o ile nie są
sprzeczne z SIWZ. W związku z tym jeśli w/w klauzule będą się znajdować we wzorcach umownych załączonych
do oferty danego wykonawcy i nie będą sprzeczne z SIWZ będą miały zastosowanie.
23. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 3) prosimy o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za choroby
zakaźne za wyjątkiem szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych
encefalopatii gąbczastych oraz HIV.
23. Odpowiedź
Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie w ubezpieczeniu OC nadwyżkowym odpowiedzialności za
szkody spowodowane HIV.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji
załącznika nr 1 do SIWZ, w części 02 § 1, ust. 5, pkt 3.)
BYŁO:
„szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (np. HIV i WZW) i zaraźliwych- odpowiedzialność do
wysokości sumy gwarancyjnej”
JEST:
„szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (np. HIV i WZW) i zaraźliwych- odpowiedzialność do
wysokości sumy gwarancyjnej”
24. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 7) prosimy o wykreślenie drugiego zdania.
24. Odpowiedź
Brak zgody
25. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 13) prosimy o informacje jak często organizowane są imprezy przez Ubezpieczonych?
Jakie jest charakter imprezy/imprez (artystyczna, rozrywkowa, sportowa etc.)?
25. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie posiada łącznej liczby imprez oraz częstotliwości ich organizacji przez wszystkie
jednostki. Są to imprezy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, sportowo – rekreacyjne, turystyczne,
kulturalne, artystyczne, rozrywkowe, festyny, wystawy, itp. Informacja o tych imprezach zamieszczana jest m.in.
na stronie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
26. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 15) prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność w tym zakresie będzie kształtować się na
poniższych warunkach.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel 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.).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia
pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
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.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
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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.
26. Odpowiedź
Brak zgody
2)

27. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 16) prosimy o informacje jakie mienie osób trzecich jest wykorzystane przez
Ubezpieczonych? Jakie jest ich przeznaczenie oraz wartość?
27. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że użytkowane mienie osób trzecich przez jednostki to m.in. lokale, budynki, sprzęt
elektroniczny, tablice interaktywne rozkładów jazdy, meble szkolne, materiały do wystawy, dzieła sztuki,
eksponaty. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić jaka jest wartość tego mienia.
28. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 17) prosimy o informacje jaki czynności wykonywane są w ramach niniejszego zapisu? Jaki
podmiot je realizuje?
28. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że m.in. Miejska Biblioteka Publiczna zajmuje się introligatorstwem, Centrum Kształcenia
Praktycznego, które świadczy usługi na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych i techników z branż elektryczno-elektronicznych, informatycznych,
mechanicznych i samochodowych. CKP świadczy usługi produkcyjne w branży mechanicznej, elektrycznej
i elektronicznej dla wszystkich zleceniodawców takich usług (obróbka tokarska, frezerska, cieplna, plastyczna,
roboty ślusarskie, montażowe, spawalnicze, struganie i szlifowanie płaszczyzn, wałków, otworów itp.)
29. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 22) prosimy o wykreślenie tego zapisu.
29. Odpowiedź
Brak zgody
30. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 22) prosimy o informacje w jakim zakresie wykonywany jest nadzór architektoniczny i
budowlany oraz kto go wykonuje.
30. Odpowiedź
Zamawiający poprzez swoich pracowników prowadzi np. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
których wykonanie zleca wykonawcom zewnętrznym. Zlecane są m.in. inwestycje drogowe, przyłącza wodne,
kanalizacyjne i gazowe oraz wykonanie remontów: branży drogowej, budowlanej, instalacji sanitarnej
i elektrycznej.
31. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 26) prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność w tym zakresie będzie kształtować się na
poniższych warunkach.
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.
1. 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.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
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związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
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.
31. Odpowiedź
Brak zgody
1)
2)

32. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 5 pkt 28) prosimy o modyfikację zapisu - odpowiedzialność za koszty ochrony prawnej będzie
ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie za jakie koszty ochrony
prawnej Zamawiający oczekuje odpowiedzialności.
32. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikację. Zmawiający oczekuje w ramach kosztów ochrony prawnej m.in. pokrycia kosztów
wynajęcia adwokata.
33. Pytanie
Cześć 1 § 3 ust. 6 pkt 1) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.
33. Odpowiedź
Brak zgody
34. Pytanie
Cześć 2 § 1 ust. 5 pkt 3) prosimy o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za choroby
zakaźne za wyjątkiem szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych
encefalopatii gąbczastych oraz HIV.
34. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
35. Pytanie
Cześć 2 § 1 ust. 5 pkt 13) prosimy o zastosowanie treści klauzuli jak w pytaniu nr 26.
35. Odpowiedź
Brak zgody
36. Pytanie
Cześć 2 § 1 ust. 5 pkt 21) prosimy o modyfikację zapisu - odpowiedzialność za koszty ochrony prawnej będzie
ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie za jakie koszty ochrony
prawnej Zamawiający oczekuje odpowiedzialności.
36. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikację. Zmawiający oczekuje w ramach kosztów ochrony prawnej m.in. pokrycia kosztów
wynajęcia adwokata.
37. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 01A prosimy o modyfikacje treści klauzuli na następującą treść:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel nie są objęte
szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
1)
w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
2)
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
3)
w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
4)
w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
5)
w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
6)
w spółkach cywilnych – wspólników;
7)
w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

7

37. Odpowiedź
Brak zgody
38. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula szkód mechanicznych prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do
kwoty 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
38. Odpowiedź
Brak zgody
39. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula miniCARGO prosimy o modyfikacje treści klauzuli na następującą treść:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne
składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu
na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona
ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi
działalność,
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one
odpowiedzialność,
3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem
dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów
przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny,
powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy,
dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
3) rabunek,
4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
5) kradzież z włamaniem.
4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z
włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek
transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem,
zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec
transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń
losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte
ubezpieczeniem.
6. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi
normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad
dopuszczalna ładowność;
2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim
mienia;
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie
działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości
(posesji).
7. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
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2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym
8. Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. Franszyza redukcyjna: 1000 zł dla każdej szkody.
39. Odpowiedź
Brak zgody
40. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 11E B prosimy o zmianę wysokości rocznego limitu automatycznego
pokrycia z 20% wartości mienia na 10.000.000 zł.
40. Odpowiedź
Brak zgody
41. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 15 prosimy o modyfikację ostatniego zdania na następujące „Niniejsze
postanowienia dotyczą:
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 500.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł”
41. Odpowiedź
Brak zgody
42. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 41 prosimy o wyłączenie tej klauzuli z zakresu ubezpieczenia OC.
42. Odpowiedź
Brak zgody
43. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 61A prosimy o dopisanie, że wskazane terminy są dniami roboczymi.
43. Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „dni” na „dni robocze/ roboczych”.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji
załącznika nr 1 do SIWZ:
W wykazie klauzul
BYŁO:
KLAUZULA EIB 61A
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni (w przypadku szkód kradzieżowych
3 dni) od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela
Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie,
zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy
przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia
szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada
w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje
po tym dniu.
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JEST:
„KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych (w przypadku szkód
kradzieżowych 3 dni robocze) od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić
Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela
Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie,
zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy
przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w
terminie 2 dni robocze od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do
usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami
przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki
następuje po tym dniu.”
W § 1, ust. 9, pkt. 21) i w § 2, ust. 6, pkt 15)
BYŁO:
„KLAUZULA EIB 61A /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/”
JEST:
„/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/”
44. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 63 i 64B – prosimy o wykreślenie tych klauzul z zakresu ubezpieczenia.
44. Odpowiedź
Brak zgody
45. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 71 – prosimy o wyłączenie tej klauzuli z zakresu ubezpieczenia OC.
45. Odpowiedź
Zgoda
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji
załącznika nr 1 do SIWZ w § 3, ust 10 i § 4, ust. 11:
BYŁO:
„Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie następujące klauzule:
1) KLAUZULA EIB 41 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
2) KLAUZULA EIB 43 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
3) KLAUZULA EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/
4) KLAUZULA EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/
5) KLAUZULA EIB 53 /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
6) KLAUZULA EIB 54 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
7) KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
8) KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
9) KLAUZULA EIB 82 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/”
JEST:
„Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie następujące klauzule:
1) KLAUZULA EIB 41 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
2) KLAUZULA EIB 43 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
3) KLAUZULA EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/
4) KLAUZULA EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/
5) KLAUZULA EIB 53 /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
6) KLAUZULA EIB 54 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
7) KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
8) KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
9) KLAUZULA EIB 82 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/”
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46. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 72 prosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do zasady
proporcji.
46. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikację klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, że o zasadzie proporcji stanowi
klauzula 73 A oraz klauzula 73B.
47. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 73A prosimy o modyfikację klauzuli na następującą treść:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej
redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza
120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
47. Odpowiedź
Brak zgody
48. Pytanie
Załącznik treści klauzul – klauzula EIB 77 prosimy o wykreślenie tej klauzuli z zakresu ubezpieczenia OC.
48. Odpowiedź
Brak zgody
49. Pytanie
Załącznik nr 11 – wzór umowy, cześć 1 § 4 ust. 4 pkt c) prosimy o modyfikację jak w pytaniu nr 1.
49. Odpowiedź
Brak zgody
50. Pytanie
Załącznik nr 11 – wzór umowy, cześć 2 § 4 ust. 4 pkt c) prosimy o modyfikację jak w pytaniu nr 1.
50. Odpowiedź
Brak zgody
51. Pytanie
Prosimy o uzupełnienie szkodowość Ubezpieczonych za IV kwartał roku 2011 r.
51. Odpowiedź
Zamawiający poniżej przestawia szkodowość (po dacie zdarzenia) za IV kwartał roku 2011r.
Ubezpieczenie OC działalności
Typ przedmiot

Data

Data

szkody

zdarzenia

zgłoszenia

Udział własny w
Wypłaty w PLN

Opis skrócony

PLN

6000

0 OBRAŻENIA CIALA

Osoba

03-10-2011

23-04-2012

Pojazd

06-10-2011

21-10-2011

0

Osoba

06-10-2011

07-11-2011

1000

Osoba

06-10-2011

14-09-2012

13500

Osoba

07-10-2011

16-01-2012

0

0 OBRAŻENIA CIAŁA

Osoba

11-10-2011

19-12-2011

1500

0 OBRAŻENIA CIAŁA

Pojazd

19-10-2011

21-10-2011

0

Pojazd

22-10-2011

27-10-2011

451,17

0 WJECHANIE W WYRWĘ

Pojazd

28-10-2011

22-11-2011

1541,97

0 WJECHANIE W WYRWĘ

Pojazd

16-11-2011

22-11-2011

0

0 WJECHANIE W WYRWĘ

Pojazd

24-11-2011

29-11-2011

608,1

Osoba

24-11-2011

27-02-2012

6000

0 WJECHANIE W WYRWĘ
0 SZKODA OSOBOWA
0 UPADEK NA CHODNIKU

0 USZKODZENIE POJAZDU

152,02

WJECHANIE W DZIURĘ

0 SZKODA OSOBOWA
POSZKODOWANY POTKNĄŁ
SIĘ O WYRWE W

Osoba

30-11-2011

28-08-2013

0

0 NAWIERZCHNI PARKINGU

Pojazd

08-12-2011

12-12-2011

0

0 USZKODZENIE POJAZDU

11

POSZKODOWANA
POŚLIZGNĘŁA SIĘ NA
PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
Osoba

11-12-2011

11-09-2013

0

0 PRZY

Pojazd

21-12-2011

02-01-2012

0

0 USZKODZENIE POJAZDU

Osoba

29-12-2011

16-03-2012

10000

0 OBRAŻENIA CIAŁA

Brak rezerw

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Typ przedmiot szkody

Data zgłoszenia

Data zdarzenia

Wypłaty

Opis skrócony

Inny

03-10-2011

06-10-2011

155,47

DEWASTACJA WIATY

Inny

24-10-2011

29-10-2011

101,01

DEWASTACJA

Inny

24-10-2011

29-10-2011

198,83

DEWASTACJA

Inny

24-10-2011

29-10-2011

364,63

DEWASTACJA

Inny

24-10-2011

28-10-2011

394,03

DEWASTACJA

Inny

28-10-2011

08-11-2011

212,54

DEWASTACJA

Inny

31-10-2011

04-11-2011

79,21

DEWASTACJA

Inny

31-10-2011

04-11-2011

48,22

DEWASTACJA

Inny

31-10-2011

04-11-2011

198,83

DEWASTACJA

Inny

04-11-2011

10-11-2011

285,11

DEWASTACJA

Inny

14-11-2011

24-11-2011

234,68

DEWASTACJA

Inny

21-11-2011

24-11-2011

364,63

DEWASTACJA

Inny

28-11-2011

08-12-2011

198,83

DEWASTACJA

Inny

29-11-2011

10-01-2012

580,68

USZKODZENIE OGRODZENIA

Inny

09-12-2011

14-12-2011

701,1

Inny

13-12-2011

16-12-2011

221,34

DEWASTACJA

Inny

13-12-2011

16-12-2011

285,11

DEWASTACJA

Inny

13-12-2011

16-12-2011

198,83

DEWASTACJA

Inny

15-12-2011

21-12-2011

400

Inny

27-12-2011

29-12-2011

364,63

WYBICIE SZYBY

USZKODZENIE OGRODZENIA
DEWASTACJA

Brak rezerw

Ubezpieczenia komunikacyjne
ryzyko

Data zgłoszenia

Wypłaty

Typ przedmiot szkody

Data zdarzenia

OC kom

Pojazd

21-10-2011

07-11-2011

8500

AC

Pojazd

21-10-2011

26-10-2011

13880,43

Opis skrócony
NAJECHANIE NA TYŁ POJAZDU
UDERZENIE W INNY POJAZD

Brak rezerw

52. Pytanie
Czy wystąpiły szkody w zgłaszanym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym niezależnie, czy mienie było
wcześniej ubezpieczane?
52. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie wystąpiły jakiekolwiek szkody w sprzęcie elektronicznym.
53. Pytanie
W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - Czy mienie jest podłączone do UPS-ów? Czy konserwacja
jest wykonywana przez wykwalifikowany personel czy przez firmę zewnętrzną?
53. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że sprzęt komputerowy nie jest podłączony do UPS-ów. Konserwacja, jako taka, nie jest
wykonywana. Prowadzone są jedynie prace naprawcze (w przypadku zgłoszenia awarii) przez wyłonioną w
drodze przetargu zewnętrzną firmę specjalistyczną.
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54. Pytanie
Prosimy o wykazanie poszczególnych sum ubezpieczenia namiotów i hal balonowych zgłaszanych do
ubezpieczenia oraz ich dokładnych lokalizacji.
54. Odpowiedź
Namioty rozkładane ekspozycyjne, wystawiennicze (np. domki handlowe, namioty ekspresowe) zdeponowane są
m.in. w niżej wymienionych lokalizacjach:
Namioty Urzędu Miasta o wartości 38.868,00 zł (8 sztuk domków handlowych), lokalizacja:
ul. Przemysłowa 4 w Piotrkowie Tryb. (siedziba PWiK sp. z o.o.);
Dwa namioty Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości 5.975,00 zł; lokalizacja: ul. Słowackiego 13 w
Piotrkowie Tryb.;
Namiot (pawilon wystawienniczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej o wartości 1.350,00 zł; lokalizacja:
ul. Jerozolimska 29 w Piotrkowie Tryb.,
Wartość hali balonowej wynosi 376.422,76 zł; lokalizacja: Centrum Rekreacyjne (OSiR) – korty tenisowe,
ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Tryb.
Dodatkowo niektóre z jednostek posiadają urządzenia pneumatyczne, wiaty, zadaszenia sceny, itp. Poniżej
przedstawione zostały wybrane składniki majątku z powyższej grupy z podziałem na jednostkę i wartością
danego mienia:
ZSPiPOW nr 3 – wiata szt.3 o wartości 31.514,47zł,
Miejskiego Ośrodka Kultury - zadaszenie sceny – 17.139,00zł, urządzenia pneumatyczne 2 sztuki:
zamek o wartości: 8.476zł i zjeżdżalnia o wartości 18.962 zł,
OSiR (urządzenia pneumatyczne): ring bokserski - 13.694,60zł, kredki - 9.458,72zł, zjeżdżalnia 43.411,39zł, tor przeszkód - 16.637,68zł, bramka radarowa - 6.611,72zł, drabinka - 16.637,68zł
Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w § 1 ust. 1 pkt. 1) j) XIII:
BYŁO:
„XIII. namioty, hala balonowa ( np. korty tenisowe),”
JEST:
„XIII. namioty, hala balonowa ( np. korty tenisowe), urządzenia pneumatyczne, zadaszenia, itp. oraz mienie
się w nich znajdujące”.
55. Pytanie
Czy od 1997 r. w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?
55. Odpowiedź
Od 1997 r. w miejscach ubezpieczenia nie wystąpiła powódź/zalania/podtopienia.
56. Pytanie
Czy zgłaszane są obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak styropian/ pianka
poliuretanowa?
56. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wszystkie możliwe dostępne mu informacje o konstrukcji budynków zgłoszonych
do ubezpieczenia, zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
57. Pytanie
Odnośnie budynków o konstrukcji drewnianej – czy elementy drewniane są zabezpieczone impregnacją
ogniochronną (np. fobos)? Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np.
rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów
izolujących)? Czy jest zachowana wolna przestrzeń 3 m od otwartego kominka lub grilla (w przypadku kiedy
dotyczy/występuje)? Czy elementy palne są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką
cementową?
57. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wszystkie możliwe dostępne mu informacje o konstrukcji budynków zgłoszonych
do ubezpieczenia, zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ
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58. Pytanie
W odniesieniu do protokołów, w których stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie, czy Zamawiający
dopuszcza ograniczenia lub uwolnienia się z odpowiedzialności o ile niezrealizowanie określonego zastrzeżenia
przyczyniło się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody? Powyższa sankcja dotyczy również sytuacji, w
których nie były dokonywane przeglądy prawem wymagane.
58. Odpowiedź
Nie dopuszcza ograniczenia lub uwolnienia się z odpowiedzialności. Zamawiający na bieżąco eliminuje lub
wyeliminował zastrzeżenia zawarte w protokołach z przeglądów technicznych budynków.
Przeglądy (np. instalacji elektrycznej, kominowej) nie były przeprowadzone jedynie w budynkach, które nie są
użytkowane (z wyjątkiem dokonywanych przeglądów rocznych np. elewacji budynku), gdyż w świetle przepisów
prawa w tym zakresie nie są one wymagane.
59. Pytanie
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej, utraty zysku 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.)?
59. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
60. Pytanie
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) ?
60. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
61. Pytanie
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?
61. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
62. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie oględzin wybranych miejsc ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela?
62. Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza dokonania oględzin wybranych miejsc ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.
63. Pytanie
Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w załącznik nr 9.
63. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w przypadku jednostek takich jak PS nr 16, IV LO, ODA, DDPS, PPP, Straż Miejska,
PINB, IBnP, budynki te nie podlegają ubezpieczeniu w ramach programu Miasta Piotrków Trybunalski, dlatego
Zamawiający nie podał danych dotyczących tych budynków.
64. Pytanie
Prosimy o informacje o konstrukcji obiektów w których są zlokalizowane Dzienny Dom Pomocy Społecznej
i Przedszkole Samorządowe nr 16.
64. Odpowiedź
Budynki nie są własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nie podlegają ubezpieczeniu. Konstrukcja budynku
DDPS - cegła, PS nr 16 - płyta.
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65. Pytanie
Czy w ramach przedmiotowego zamówienia zgłaszane są do ubezpieczenia mienia obiekty nieużytkowe dłużej
niż 30 dni? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie oraz o rozważnie wyłączenia ich z ochrony ubezpieczeniowej.
65. Odpowiedź
Informacja o obiektach nieużytkowanych znajduje się w załączniku nr 9. Zamawiający nie wyraża zgody na
wyłączenie tego mienia z ochrony.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
66. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych OC/AC/NWW/Assistance niezależnie od okresu
ochrony, wynikających z taryf stosowanych przez Wykonawcę?.
66. Odpowiedź
Brak zgody
67. Pytanie
Wykonawca prosi o jasne sformułowanie treści punktu zamieszczonego w części 03 Ubezpieczenia
komunikacyjne, §2 Ubezpieczenie AC, ust. 9. – połączono brak uprawnień kierowcy ze szkodami w silniku w
wyniku zassania wody. Według Wykonawcy szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do
niego wody powinny być zamieszczone w odrębnym punkcie i tego typu szkody mogłyby być rozpatrywane
indywidualnie przez Wykonawcę – to jest propozycja Wykonawcy.
67. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w ust. 9 faktycznie został źle sformułowany zapis.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w § 2
ust. 9
BYŁO:
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczającego
lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, jeśli
udowodniony zostanie związek braku takich uprawnień z powstaniem szkody, z zastrzeżeniem uprawnienia
Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy oraz szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku
zassania do niego wody.”
JEST:
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczającego
lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, jeśli
udowodniony zostanie związek braku takich uprawnień z powstaniem szkody, z zastrzeżeniem uprawnienia
Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy oraz szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku
zassania do niego wody.”
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w § 2
ust. 4 pkt. 3)
BYŁO:
„powstałe w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu”
JEST:
„powstałe w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu (w tym szkody powstałe wskutek uszkodzenia
silnika w wyniku zassania do niego wody)”
68. Pytanie
Wykonawca prosi o jasne podanie rodzaju pojazdów objętych ochroną assistance.
68. Odpowiedź
Informacja o rodzaju pojazdów została podana w załączniku nr 10 do SIWZ.
69. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony assistance pojazdu specjalnego zamieszczonego
w zestawieniu pojazdów, zał. nr 10 do SIWZ?
69. Odpowiedź
Brak zgody.
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70. Pytanie
Wykonawca prosi o podanie informacji o przeznaczeniu pojazdu specjalnego (wykorzystanie).
70. Odpowiedź
Jest to pojazd Straży Miejskiej, posiadający 7 miejsc, oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlnodźwiękową uprzywilejowania w ruchu, dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 2625kg, dopuszczalna
ładowność 647 kg. Pojazd ten jest wykorzystywany do działalności Straży Miejskiej, m.in. do przewozu osób
zatrzymanych.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku zdarzenia szkodowego w ubezpieczeniu assistance,
w którym będzie potrzeby pojazd zastępczy, w odniesieniu do pojazdów Straży Miejskiej nie oczekuje pojazdów
specjalnych, dostosowanych do specyfiki tej jednostki.
71. Pytanie
Wykonawca prosi o modyfikację tabeli składek assistance pojazdów, załącznik nr 5 do formularza ofertowego,
ponieważ Wykonawca stosuje inne stawki dla zakresu terytorialnego RP , a inne stawki dla zakresu terytorialnego
RP + Europa. Tak skonstruowana tabela stwarza trudności w jej wypełnieniu.
71. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby modyfikacji formularza ofert we wnioskowanym przez Wykonawcę
zakresie, gdyż załącznik nr 2 jest wzorem formularza ofert. W sytuacji podanej przez Wykonawcę nie ma
przeszkód w samodzielnym podziale składki w ubezpieczeniu assistance.
72. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisów SIWZ, część 03 , §2 , ust. 16, pkt. 7 i 8 – Ubezpieczenie
Autocasco o brzemieniu:
7) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania
szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający ma
obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela,
chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia
szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa;
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3
dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia
szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami
przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia
roboczego jaki następuje po tym dniu.
8) Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni po zgłoszeniu
szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni po
zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie
zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii
faktur za naprawę w należnej kwocie.
Na treść:
7) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania
szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający ma
obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela,
chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia
szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa;
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3
dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do
usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi
zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego
dnia roboczego jaki następuje po tym dniu.
8) Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni robocze po
zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni
roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela
oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie.
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Uzasadnienie zmiany zapisów SIWZ proponowanych przez Wykonawcę: oględziny uszkodzonego
pojazdu 3 dni od daty zawiadomienia jest niemożliwe do wykonania z prostej przyczyny – szkoda i
zawiadomienie następuje w dniu poprzedzającym dni wolne od pracy ok. godz. 15.00 (np. okres świąt 34 dni) , likwidator nie jest w stanie w 3-go dnia oraz pierwszego dniu po świętach dotrzeć na miejsce
postoju uszkodzonego pojazdu. Należy nadmienić , że w okresie świąt Zamawiający oraz warsztat też
nie pracuje.
72. Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „dni” na „dni robocze”.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w
część 03 , §2 , ust. 16, pkt. 7 i 8
BYŁO:
„7) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania
szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający ma
obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela,
chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia
szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa;
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3
dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia
szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami
przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia
roboczego jaki następuje po tym dniu.
8) Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni po zgłoszeniu
szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni po
zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie
zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii
faktur za naprawę w należnej kwocie.”
JEST:
„7) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty
powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego
lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie,
jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może
wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego
zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża
się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu.
8) Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni robocze po
zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 3 dni
roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela
oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie.”
73. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisów SIWZ, – wykaz klauzul
- w klauzuli EIB 61 A /klauzula
zgłaszania szkód/ dopisanie do treści klauzuli ostatniego zdania o treści :
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni (w przypadku szkód
kradzieżowych 3 dni) od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić
Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego
lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie,
jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 2 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może
wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego
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zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża
się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu.
Na treść:
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni (w przypadku szkód
kradzieżowych 3 dni) od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić
Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego
lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie,
jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni robocze od daty zawiadomienia go o szkodzie.
Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli
koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo
wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu.
73. Odpowiedź
Zmiana została dokonana we wcześniejszych odpowiedziach
74. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisów SIWZ, – wykaz klauzul - w klauzuli EIB 71 /klauzula
Ustalenia Okoliczności Szkody/ dopisanie do treści klauzuli ostatniego zdania o treści :
„pod warunkiem , że postepowanie to nie jest podstawą do przyjęcia odpowiedzialności”.
74. Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji klauzuli, gdyż w klauzuli EIB 71 jest mowa o innym postępowaniu w
związku ze szkodą.
75. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści SIWZ , część 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne, §3, ust. 1
Ubezpieczenie NNW powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych z treści:
Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała,
rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów)
powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe:
podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub postoju, przy
załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, w czasie naprawy pojazdu, podczas garażowania, jak
również NNW będące następstwem zdarzeń losowych w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku
pojazdu, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub
pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.
Na treść:
Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała,
rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów)
powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe:
podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub postoju, przy
załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, w czasie naprawy pojazdu, podczas garażowania, jak
również NNW będące następstwem zdarzeń losowych w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku
pojazdu, u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.
75. Odpowiedź
Brak zgody
76. Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści SIWZ , część 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne, §3, ust. 4
Ubezpieczenie NNW powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych z treści:
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe u pasażerów pojazdu podczas prowadzenia
pojazdu przez kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyku, innych środków odurzających lub
podobnie działających leków, pod warunkiem, że pasażerowie pojazdu nieświadomie podjęli decyzję o
podróży z kierowcą znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu, narkotyku innych środków
odurzających lub podobnie działających leków, ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku nie
obejmuje kierowcy pojazdu.
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Na treść:
Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te
wypadki zaszły:
1) w odniesieniu do kierowcy podczas kierowania przez niego pojazdem:
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
2) w odniesieniu do pasażera:
a) będącego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
b) który świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na
zajście wypadku ubezpieczeniowego.
76. Odpowiedź
Brak zgody

Część 01 - mienie:
77. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie jakie "budynki i lokale nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany"
mają zostać objęte ubezpieczeniem.
77. Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że informacja o budynkach i lokalach nieużytkowanych znajduje się w załączniku nr 9 do
SIWZ. W przypadku tzw. pustostanów w pkt. 3 „czy budynek jest użytkowany?” została podana negatywna
odpowiedź przez jednostkę, która udzielała informacji o użytkowanym mieniu. Dodatkowo Zamawiający informuje,
że jeśli w ciągu okresu ubezpieczenia któryś z budynków lub lokali zgłoszonych do ubezpieczenia, przestanie być
użytkowany przez okres dłuższy niż 30 dni, poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela.
78. Pytanie
Prosimy o doprecyzowanie wskazanych limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tam gdzie nie jest wskazane
czy są to limity na jedno zdarzenie, na wszystkie zdarzenia czy na jedno i wszystkie zdarzenia (np. w odniesieniu
do nasadzeń wieloletnich i zieleni miejskiej, kradzieży zwykłej itd.)
78. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że takie doprecyzowanie zostało podane w postanowieniach wspólnych (cześć 01,02
oraz 03 przedmiotu zamówienia), w pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ.
79. Pytanie
Prosimy o wykreślenie (str. 3 załącznika nr 1 do SIWZ) ostatniego zdania z pkt. 2.1.j.: "W przypadku, gdy
przewidywana wysokość szkody wyrządzonej aktem dewastacji/wandalizmu (w tym graffiti, pomalowania
powierzchni) nie przekracza 1.000,00 PLN, nie ma zastosowania obowiązek wezwania Policji przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego".
79. Odpowiedź
Brak zgody
80. Pytanie
Prosimy o wykreślenie (str. 4 załącznika nr 1 do SIWZ) w całości pkt. 4.1.3: "Określają ograniczenia lub
wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacjo, w której
opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody".
80. Odpowiedź
Brak zgody
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81. Pytanie
Prosimy o zastąpienie (str. 7 załącznika nr 1 do SIWZ) pkt. 8.5. stwierdzeniem, iż w odniesieniu do mienia
zabytkowego oraz mienia o charakterze zabytkowym (w tym eksponatów i dzieł sztuki) odszkodowanie zostanie
skalkulowane w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
81. Odpowiedź
Brak zgody
82. Pytanie
Prosimy o opis mienia zabytkowego oraz mienia o charakterze zabytkowym (w tym eksponatów i dzieł sztuki),
które ma zostać objęte ubezpieczeniem (wykaz z sumami ubezpieczenia i opisem charakteru wzmiankowanych
przedmiotów).
82. Odpowiedź
W przypadku budynków zabytkowych lub o charakterze zabytkowym informacja ta została podana w załączniku
nr 7 i 9 do SIWZ. Dodatkowo w załączniku nr 1 do odpowiedzi, został przedstawiony wykaz najcenniejszych
eksponatów zabytkowych lub o charakterze zabytkowym Muzeum. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie
jest to całe mienie zabytkowe lub o charakterze zabytkowym jednostek Miasta.
83. Pytanie
Prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie elektronicznym w wysokości 500,00 zł.
83. Odpowiedź
Modyfikacja we wcześniejszych odpowiedziach
84. Pytanie
Prosimy o dodanie do klauzuli EIB 01A /Klauzula reprezentantów/ zapisu, iż przez Ubezpieczającego rozumie się
także kierujących jednostkami podległymi Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
84. Odpowiedź
Brak zgody
85. Pytanie
Prosimy o wykreślenie klauzuli /Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia/.
85. Odpowiedź
Brak zgody
86. Pytanie
Prosimy o poczynienie w klauzulach EIB 63 /Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/, klauzulach EIB 64 B
/Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/ zastrzeżeń, iż przedmiotowe zabezpieczenia muszą być
sprawne, zgodne z przepisami prawa i stosowane.
86. Odpowiedź
Brak zgody
87. Pytanie
Prosimy o poczynienie w klauzuli EIB 77 /Klauzula rzeczoznawców/ zastrzeżenie, iż koszty rzeczoznawców
muszą być udokumentowane.
87. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikacje klauzuli, jednocześnie Zamawiający informuje, iż zdaje sobie sprawę z tego, że takie
koszty powinny być udokumentowane.
Część: 01 i 02 OC
88. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (np. HIV i WZW) i
zaraźliwych np. w wysokości 250.000,00 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia.
88. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
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89. Pytanie
Czy zastosowanie mają wyłącznie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o ile nie zostały one wyraźnie
wyłączone przez Zamawiającego w treści SIWZ ?
89. Odpowiedź
Zamawiający informuje, co zresztą zostało podane w SIWZ, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ
zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
90. Pytanie
Proszę o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia
odpadów.
Jeśli tak, to proszę o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z administrowaniem wysypiskiem
śmieci/sortownią odpadów np. w wysokości 250.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
90. Odpowiedź
Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów.
91. Pytanie
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w
związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń
medycznych
91. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w ramach programu Miasta w zakresie szkód związanych z
działalnością jednostek służby zdrowia, z wyjątkiem drobnych usług medycznych np. świadczonych przez
personel na rzecz podopiecznych.
92. Pytanie
Prosimy wprowadzenie zapisu, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody w mieniu pracowniczym polegające
wyłącznie na zniszczeniu lub uszkodzeniu.
92. Odpowiedź
Brak zgody
93. Pytanie
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla szkód w mieniu w
wysokości: 1.000,00 zł.
93. Odpowiedź
Brak zgody
94. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nadwyżkowe OC nie obejmuje czystych strat finansowych.
94. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nadwyżkowe OC nie obejmuje czystych strat finansowych.
Cześć 03
95. Pytanie
Prosimy o modyfikację SIWZ :
Jest:
§6
Indywidualne okresy ubezpieczenia
1. Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać
się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia.
Proponowana zmiana:
§6
Indywidualne okresy ubezpieczenia
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1. Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać
się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia
nie będzie wcześniejszy niż dzień przekazania wniosku Ubezpieczycielowi.
95. Odpowiedź
Zamawiający akceptuje zmianę.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w
część 03 , §6 , ust. 1
BYŁO:
„Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać
się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia.”
JEST:
„Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym rozpoczynać
się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia
nie będzie wcześniejszy niż dzień przekazania wniosku Ubezpieczycielowi”.
96. Pytanie
Prosimy o modyfikację SIWZ:
Jest:
KLAUZULA EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu
szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne
będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.
Proponowana zmiana:
KLAUZULA EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu
szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne
będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. Klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód całkowitych.
96. Odpowiedź
Brak zgody na modyfikację klauzuli
97. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli Przepięciowej limitu w wysokości 500.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia?
97. Odpowiedź
Brak zgody. Zamawiający informuje, że w SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zastoswanie ma
wyłącznie limit w wysokości 500.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do pośredniego
działania wyładowań atmosferycznych.
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98. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w EIB08A Klauzuli Transportu wewnątrzzakładowego limitu w
wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
98. Odpowiedź
Brak zgody
99. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 zł dla szkód spowodowanych
lub wynikających bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym m.in.
encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), wirusa HIV, WZW?
99. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
100. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie niej niż 1000,00 zł
dla szkód wynikłych z katastrofy budowlanej?
100. Odpowiedź
Brak zgody
101. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk w wysokości 500,00 zł?
101. Odpowiedź
Brak zgody
102. Pytanie
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż
1.000,00 zł w przypadku szkód w pustostanach?
102. Odpowiedź
Brak zgody
103. Pytanie
W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budowli zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ § 1 ust. 1 pkt. 1.j.II, prosimy o szacunkowe podanie wartości tego mienia w ujęciu wartościowym bądź
procentowym (udział w całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w części 1 zamówienia).
103. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wartość budowli została podana w SIWZ w wysokości 46.506.047,99PLN.
W tej wartości znajduje się m.in. mienie określone § 1 ust. 1 pkt. 1.j.II, niemniej jednak ze względu na fakt, że
jednostki posiadają swoje odrębne wykazy księgowe, mienie to może znajdować się w innych grupach niż
budowle (II grupa KŚT).
104. Pytanie
Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji nt. nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia przez poniższe
jednostki organizacyjne Zamawiającego (załącznik nr 9 do SIWZ):
IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefan Roweckiego-Grota , 97-300 Piotrków Trybunalski ,
ul. Broniewskiego 5
Ośrodek Działań Artystycznych
Pracownia Planowania Przestrzennego
Straż Miejska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Instytut Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim
Pogotowie Opiekuńcze (97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 75)
104. Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wszystkie możliwe dostępne mu informacje o konstrukcji budynków zgłoszonych
do ubezpieczenia, zostały zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. W/w budynki, za wyjątkiem siedziby
Pogotowia Opiekuńczego oraz siedziby IV LO (wspólna siedziba z Gimnazjum nr 2 ul. Broniew skiego 5), nie
podlegają ochronie ubezpieczeniowej, gdyż nie są własnością Miasta Piotrkowa Tryb.
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105. Pytanie
W odniesieniu do budynków wskazanych jako nieużytkowane, prosimy o informację, w jaki sposób
zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich, jaka jest ich wartość?
105. Odpowiedź
Wartość została podana w załączniku nr 7 do SIWZ. Budynki należące do Urzędu Miasta są ogrodzone
i posiadają alarm z powiadomieniem służb.
106. Pytanie
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek
budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?
106. Odpowiedź
Zamawiający na chwilę obecną nie ma takiej wiedzy. Obecnie nie jest planowane wyłączenie jakiegokolwiek
budynku/budowli z eksploatacji, niemniej jednak Zamawiający informuje, że w okresie ubezpieczenia mogą
nastąpić zmiany w tym zakresie. Aktualnie budynki zgłoszone do ubezpieczenia, jako nieużytkowane, są
przeznaczone do zbycia lub zagospodarowania.
107. Pytanie
W przypadku, gdy Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane, prosimy o wyłączenie z
zakresu odpowiedzialności w odniesieniu do takich obiektów szkód wynikających z wandalizmu/dewastacji
107. Odpowiedź
Brak zgody
108. Pytanie
W przypadku, gdy Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki, prosimy o dodanie
zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje o ile z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych
i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze.
108. Odpowiedź
Brak zgody

109. Pytanie
Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są namioty? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie
namiotów użytkowanych przez Zamawiającego z podaniem ilości i wartości każdego z namiotów.
109. Odpowiedź
Informacja o namiotach została podana we wcześniejszych odpowiedziach.
110. Pytanie
Jeśli wśród ubezpieczanego mienia znajdują się namioty, prosimy o podanie wartości i rodzaju mienia w nich się
znajdującego. Prosimy o określenie limitu dla szkód w namiotach i mieniu tam zlokalizowanym – proponujemy
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez
Zamawiającego.
110. Odpowiedź
Informacja o namiotach została podana we wcześniejszych odpowiedziach. Mienie, które znajduje się
w namiotach jest to mienie związane z prowadzoną przez poszczególne jednostki działalnością. Zamawiający nie
wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód w namiotach i mieniu tam zlokalizowanym.
111. Pytanie
W związku z oczekiwanym pokryciem szkód wynikających z aktów terrorystycznych, prosimy o zgodę na
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód:
a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania
jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania
wirusów komputerowych
111. Odpowiedź
Brak zgody
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112. Pytanie
Dla szkód wynikających z aktów terrorystycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości
2.000,00 zł.
112. Odpowiedź
W odniesieniu do szkód wynikających z aktów terrorystycznych Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 PLN.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ
w część 01 , §1 , ust. 6
BYŁO:
„Franszyzy i udziały własne zniesione.”
JEST:
„Franszyzy i udziały własne zniesione. Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości
2.000,00PLN dla szkód wynikających z aktów terrorystycznych.”
113. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek uderzenia pojazdu własnego w
ubezpieczone mienie – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.
113. Odpowiedź
Brak zgody
114. Pytanie
W odniesieniu do kosztów ewakuacji prosimy o doprecyzowanie, że są one objęte ochroną wyłącznie w
przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż
Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb
114. Odpowiedź
Brak zgody
115. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, jakiego limitu w odniesieniu do szkód graffiti oczekuje Zamawiający? W SIWZ jest mowa o
20.000 zł (Załącznik nr 1 do SIWZ § 1) lub 10.000 zł (klauzula EIB 04A).
115. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że limit określony w Załącznik nr 1 do SIWZ § 1 pkt. 2.1) j) dotyczy ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk, natomiast limit określony w klauzuli EIB 04A dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk.
116. Pytanie
Czy Zamawiający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zamierza przeprowadzać prace/roboty budowlane, na
które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu oraz szacunkowej
wartości planowanych prac.
116. Odpowiedź
Miasto Piotrków Trybunalski w latach 2015-2017 będzie prowadzić szereg takich prac i inwestycji budowlanych,
które będą wymagać pozwolenia na budowę. Zamawiający nie jest w stanie konkretnie ocenić w tej chwili zakresu
oraz szacunkowej wartości planowanych prac. Zakres zaplanowanych na kolejne lata inwestycji i remontów
budowlanych uzależniony jest od wysokości środków budżetowych Miasta, przeznaczonych na tego typu zadania
w latach 2015, 2016 i 2017.
117. Pytanie
Czy którakolwiek z lokalizacji wskazanych do ubezpieczenia znajduje się na obszarach bezpośredniego
zagrożeni powodzią lub historycznego wystąpienia powodzi? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z
podaniem wartości.
117. Odpowiedź
Nie, żadna lokalizacja wskazana do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
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118. Pytanie
W związku z oczekiwanym przez Zamawiającego pokryciem ubezpieczeniowym w odniesieniu do szkód
wynikającym z podtopień, prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do
ubezpieczenia wystąpiły szkody, których przyczyną były podtopienia? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat.
118. Odpowiedź
Nie, w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody, których
przyczyną były podtopienia.
119. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podtopień – proponujemy
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez
Zamawiającego.
119. Odpowiedź
Brak zgody
120. Pytanie
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony wartości pieniężnych.
120. Odpowiedź
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony gotówki.
121. Pytanie
Mienie o charakterze zabytkowym - prosimy o informację w jaki sposób została dokonana wycena mienia
zgłoszonego do ubezpieczenia.
121. Odpowiedź
W przypadku eksponatów, dzieł sztuki, księgozbiorów jest to wartość zapisana w księgach lub wykazach danej
jednostki. W przypadku budynków jest to wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa.
122. Pytanie
Klauzula transportu wewnątrzzakładowego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez
Zamawiającego.
122. Odpowiedź
Brak zgody
123. Pytanie
Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami - prosimy o wyłączenie szkód polegających na kradzieży bez
widocznych śladów włamania lub o potwierdzenie, że zastosowanie będzie miał limit odpowiedzialności dla
kradzieży zwykłej ustalony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
123. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będzie mieć wspólny limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej
ustalony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz w klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami.
124. Pytanie
Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia –prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu „w
przypadku budynków i lokali mieszkalnych, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie będzie wypłacane do
wartości rzeczywistej”.
124. Odpowiedź
Brak zgody
125. Pytanie
Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych
– prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
125. Odpowiedź
Brak zgody
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126. Pytanie
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
126. Odpowiedź
Brak zgody
127. Pytanie
W związku możliwością stosowania przez Zamawiającego uproszczonej likwidacji szkód, prosimy o
wprowadzenie następującej klauzuli:
Klauzula likwidacji drobnych szkód
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wystąpienia szkód majątkowych z
niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza 5.000 zł likwidacja szkód będzie odbywała się
zgodnie z następującą procedurą:
1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Ubezpieczyciela.
2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny
likwidatora.
3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie
odszkodowania tj.
a) wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
b) dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia
bezpośrednio po szkodzie,
c) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za
zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
d) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem
(potwierdzone za zgodność z oryginałem),
e) kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan
środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f) w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
g) w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym;
w przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:
a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
b) informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
c) kopię dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony
dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub
administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest
chroniony przez agencję,
d) kopię umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu
z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
4. Wraz z ww. dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane
odszkodowanie.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia
okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
dokumentacji zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.
6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu
decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi
przepisami.
Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania
szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.
Mienie uszkodzone, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela – podobnie wymienione
podzespoły itp.
127. Odpowiedź
Brak zgody
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128. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci,
zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i
czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.
128. Odpowiedź
Miasto Piotrków Trybunalski nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią
śmieci.
129. Pytanie
W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
129. Odpowiedź
Tak, zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi
przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
130. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .
130. Odpowiedź
Nie, kompleks niezużytkowanych budynków przy ul. Batorego 10 w Piotrkowie Trybunalskim nie posiada
pozwolenia na użytkowanie ze względu na nie ukończenie inwestycji i brak wydania stosownych pozwoleń na
użytkowanie, m.in. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przypadku innych budynków,
budynki te mają pozwolenie na użytkowania, bądź też jego nie mają, stosownie do obowiązujących w danym
momencie przepisów prawa w tym zakresie.
131. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania
mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z
zarządzaniem tymi jednostkami.
131. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
132. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem
świadczeń medycznych.
132. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
133. Pytanie
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie
oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych,
ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.
133. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
134. Pytanie
Prosimy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w mieniu pracowników nie
dotyczy szkód polegających na kradzieży pojazdu.
134. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
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135. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego
systemem ubezpieczeń obowiązkowych.
135. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.

w zakresie objętym

136. Pytanie
OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju
jest to mienie.
136. Odpowiedź
Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach.
137. Pytanie
OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym – prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność, gdy:
1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone
protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji;
2) przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia
jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu
należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza
szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
137. Odpowiedź
Brak zgody
138. Pytanie
Klauzula katastrofy budowlanej
– prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęta będzie katastrofa budowlana w rozumieniu prawa budowlanego;
– prosimy o dodanie wyłączenia:
“Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu naruszającego
konstrukcję nośną obiektu lub jego dach;
b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”
138. Odpowiedź
Zamawiający informuje, że definicja katastrofy budowlanej została podana w załącznik nr 1 do SIWZ § 1 ust. 2
pkt. 1) a).
139. Pytanie
Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w ostatnich 5 latach w zakresie poprawy stanu jakości dróg, ile
kilometrów dróg zostało zmodernizowanych?
139. Odpowiedź
W ostatnich 5 latach poczyniono wiele inwestycji mających na celu poprawę stanu jakości dróg będących
własnością Miasta. Nie jesteśmy w stanie ocenić ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych. Zakres
remontów lub całkowitych przebudowań dróg jest bardzo szeroki. W pierwszej kolejności pracami obejmuje się
drogi o nie najlepszym stanie technicznym, zgodnie z planem remontów i modernizacji dróg na dany rok
budżetowy. Corocznie na ten cel przeznaczone są pokaźne środki w budżecie miasta. W ciągu ostatnich 5 lat
była to kwota ok. 40 mln złotych.
140. Pytanie
Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?
140. Odpowiedź
Inspekcje i kontrole stanu technicznego dróg dokonywane są przez pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania
Miasta na bieżąco, a ponadto każdorazowo w wyniku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców lub inne osoby,
szczególnie w przypadku złego lub pogorszenia stanu technicznego danego odcinka drogi.
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141. Pytanie
Prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu zminimalizowania wystąpienia szkód z
ubezpieczenia OC dróg ?
141. Odpowiedź
Zamawiający w każdym roku wykonuje remonty cząstkowe lub całkowite nawierzchni dróg lub dokonuje
całkowitej przebudowy drogi jeśli zachodzi taka konieczność. Zakres prac uzależniony jest od wysokości środków
budżetowych na dany rok przeznaczonych na tego typu roboty. Dokonując bieżących przeglądów dróg oraz
mając na uwadze sygnały, czy też pojawiające się zgłoszenia szkód komunikacyjnych na konkretnej drodze
w wyniku jej złego stanu technicznego, czynione są prace naprawcze polegające na remontach cząstkowych,
m.in. uzupełnianiu ubytków w nawierzchni dróg, nakładaniu nowej warstwy ścieralnej na odcinkach dróg lub całej
drodze, czy całkowitej, kompleksowej przebudowie dróg (z wymianą infrastruktury podziemnej), oczywiście
w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
142. Pytanie
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy
o wskazanie różnic
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o
ich wskazanie
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?
142. Odpowiedź
Zamawiający odpowiada na powyższe pytania:
Odp. a) Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat roku był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń
określonych w SIWZ z wyłączeniem ubezpieczenia OC nadwyżkowego oraz ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zostało zawarte od 2013r., natomiast ubezpieczenia OC
nadwyżkowego Zamawiający nie posiadał.
Odp. b) Do tej pory nie były ubezpieczone niektóre z pustostanów.
Odp. c) Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był co do zasady podobny. Do istotnych zmian
oprócz wprowadzenia OC nadwyżkowego, została zwiększona suma gwarancyjna w ubezpieczeniu
podstawowym z 1 mln na 1,5 mln PLN, również w tym ubezpieczeniu zostały poniesione lub zniesione niektóre
limity, nastąpiła zmiana zakresu czasowego. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do istotnych zmian
należy uznać zniesienie franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN (franszyza nie ma zastosowania do szyb
(w tym wiat), gotówki, gotówki z parkometrów oraz mienia pracowniczego) – franszyza ta obwiązywała tylko
w roku 2013 i 2014, wprowadzenie do ochrony pustostanów, zwiększenie limitów lub ich całkowite zniesienie.
W ubezpieczeniu komunikacyjnym zakres AC został rozszerzony do aktualnych warunków rynkowych.
W przypadku ubezpieczenia ASS została zwiększona liczba pojazdów.
Odp. d) zastosowanie miała franszyza w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o której mowa w pkt. c) oraz
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego- franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł, dla sprzętu stacjonarnego
i 400 zł dla sprzętu przenośnego.
143. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
143. Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
144. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SIWZ.
144. Odpowiedź
W związku z odpowiedzią na pytanie 143, Zamawiający nie widzi potrzeby potwierdzania powyższego.

30

Załącznik nr 1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

