Znak sprawy: 627085-N-2017

Szczecin, 13.12.2017r.

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Dobra.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), niniejszym przekazuje wykonawcom treść
wniesionych zapytań dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi
wyjaśnieniami. W przypadkach, w których udzielone odpowiedzi prowadzą do modyfikacji treści SIWZ,
modyfikacje te wprowadzane są zgodnie z art. 38 ust.4 ww. ustawy.

Pytanie1:
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następującej klauzuli:
Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 2 lat
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż
każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone
sytuacje:
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub
utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako
suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych
zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę
przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość – liczona dla każdego ryzyka z osobna.
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający pozostaje przy rozwiązaniu
zapisanym w Rozdziale XVIII SIWZ w pkt.4.
Pytanie2:
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 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 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.)?

1/9

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie3:
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w
szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź
U Zamawiającego nie ma stanowisk pracy, na których istniałaby możliwość wystąpienia atmosfery
wybuchowej. Stanowiska pracy u Zamawiającego spełniają wymagania określone w przepisach.
Pytanie4:
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zmianami) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Pytanie5:
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty.
W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie6:
Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są obudowane/
pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową?

Odpowiedź
Zamawiający nie potrafi udzielić informacji w tej sprawie.
Pytanie7:
Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od
elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)?

Odpowiedź
Zamawiający nie potrafi udzielić informacji w tej sprawie.
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Pytanie8:
Proszę o podanie wartości ewidencyjnej budowli, urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu
systemu sum stałych (dotyczy pkt. 2.1.16)?

Odpowiedź
Zamawiający nie umie określić tej wartości. Obowiązuje suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Proszę
zwrócić uwagę, że mienie rodzaju wymienionego w punkcie 2.1.16 Załącznika nr 3 do SIWZ bywa nierzadko
jedynie elementem (częścią składową) środków trwałych.
Pytanie9:
Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe dla
następujących przedmiotów ubezpieczenia: środki obrotowe i mienie osób trzecich.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. W szczególności prosimy, by Wykonawca
zwrócił uwagę, że ubezpieczenie środków obrotowych w systemie na pierwsze ryzyko dotyczy tylko środków rodzaju
papier oraz materiały i przybory biurowe. Zamawiający (oraz jego jednostki organizacyjne) jest jednostką samorządu
terytorialnego (nie jest np. hurtownią lub firmą handlującą papierem/przyborami biurowymi lub zakładem
poligraficznym, itd.) dlatego suma ubezpieczenia tego typu środków w systemie na pierwsze ryzyko wprowadzona w
punkcie 2.1.17.1 Załącznika nr 3 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie10:
Prosimy o informację w jaki sposób zostały wycenione książki.

Odpowiedź
Zamawiający wnioskuje, że pytanie Wykonawcy dotyczy tabeli 2.1.10 Księgozbiory w Załączniku nr3 do
SWIZ. Odpowiedź na pytanie zamieszczona jest pod wspomnianą tabelą.
Pytanie11:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli przeniesienia mienia (w poniższej treści) w zamian za klauzulę
transportu wewnętrznego:
KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) w przypadku:
a) przeniesienia przez ubezpieczonego (zbywcę) własności ubezpieczonego mienia na bank (nabywcę) na
podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, gdy mienie to pozostawione jest zbywcy do
użytkowania w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego mienia nie uległo
zmianie;
b) zwrotnego przeniesienia przez bank (zbywcę) własności mienia określonego w lit.a na ubezpieczonego
(nabywcę),

2)
3)

4)
5)

przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia tego mienia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela; zbywca lub
nabywca przedmiotu ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia i
jednoczesnego dokonania przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić
Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela kopię
dokumentu potwierdzającego ten fakt; Ubezpieczyciel potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy
ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w pkt 1 wymaga zgody
Ubezpieczyciela;
w razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także
obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej; pomimo
tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do
chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę;
jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę;
postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać
wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zwracamy również uwagę, że klauzula
Wykonawcy dotyczy przewłaszczenia mienia a nie kwestii transportu wewnętrznego.
Pytanie12:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu (w poniższej treści) w
zamian za klauzulę mini cargo:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w
sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu
pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu
naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i
rozładunku mienia;
2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia 50 000,00 PLN.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie13:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej (w poniższej treści) w zamian za klauzulę
katastrofy budowlanej:
Klauzula katastrofy budowlanej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1)
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy
budowlanej;
2)

przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu
budowlanego,

polegające

na

samoistnym,

niezamierzonym

i

gwałtownym

zniszczeniu

całości

obiektu

budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
3)

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach
budowlanych:

a)
b)
c)
d)
e)

których wiek przekracza 50 lat,
odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć
prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz
których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

4)

odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie
ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5)

wysokość

limitu

odpowiedzialności

Ubezpieczyciela

deklaruje

ubezpieczający

kierując

się

przewidywaną

możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia – 5 000 000,00 PLN;
6)

limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów
wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą
Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w
przypadku

uzupełnienia

limitu

odpowiedzialności,

podwyższony

limit

stanowi

granicę

odpowiedzialności

Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się
inaczej;

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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Pytanie14:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych i klauzuli aktów
terroryzmu (w poniższej treści) w zamian za klauzulę strajków, lokautów, zamieszek, niepokojów społecznych,
rozruchów, sabotażu i aktów terroryzmu:
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek
wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły
w okresie ubezpieczenia;
3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną
możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia – 1 000 000,00 PLN;
4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów,
wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą
Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w
przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się
inaczej;
5)
przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań,
które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną
ubezpieczeniową,
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub
zminimalizowania skutków zakłóceń,
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku
lub przeciwstawienie się lokautowi,
d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu
zminimalizowania skutków takich działań;
Klauzula aktów terroryzmu
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień §
2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez
konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
3)
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie
ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
które zaszły w okresie ubezpieczenia;
4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną
możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia – 1 000 000,00 PLN;
5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów
wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą
Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w
przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się
inaczej.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w
złączeniach płyt itp.i oraz klauzuli aktów agresji i fałszywych alarmów do klauzul fakultatywnych (dotyczy
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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Pytanie16:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ obowiązywać będą poszczególne zapisy (w tym
wyłączenia) OWU.

Odpowiedź
Kwestia zastosowania OWU Wykonawcy została uregulowana w SIWZ. Prosimy, by Wykonawca sprawdził
treść pkt.5 w Rozdziale I SIWZ (na str.3). To, że zapisy i wymagania SIWZ mają przewagę nad zapisami
OWU (w tym także nad wyłączeniami OWU) oznacza, że wymaganie SIWZ ma być spełnione w całości i
Wykonawca nie może doprowadzić do pomniejszenia wymagania argumentując, że OWU Wykonawcy
zawiera wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w tym zakresie. Jeśli w SIWZ Zamawiający zwraca
uwagę Wykonawcy, że określone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie będzie mieć
zastosowania, to nie oznacza to, że inne wyłączenia OWU będą automatycznie miały zastosowanie, choćby
nie były uregulowane przez SIWZ, jeśli naruszałyby spełnienie wymagań. Np. w odniesieniu do
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w opisie określonego ryzyka OC w niniejszej SIWZ
Zamawiający zawarł określone dopuszczalne wyłączenie/ ograniczenie odpowiedzialności, to spowodował
jedynie osłabienie tego wymagania w takim dopuszczalnym stopniu.
Pytanie17:
Czy Zamawiający akceptuje poniższe treści klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PRZENOŚNEGO (w tym telefonów komórkowych):
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów
służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i
włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się,
gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym
garażu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Tym samym obowiązuje Klauzula ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego przenośnego poza miejscem ubezpieczenia zamieszczona w Załączniku nr3 do SIWZ
(w Sekcji 2 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” oraz w Sekcji 3 „Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego”).
Pytanie18:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli aktów agresji i fałszywych alarmów do klauzul
fakultatywnych (dotyczy ubezpieczenia sprzęty elektronicznego)?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie19:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 2 000,00
PLN.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie20:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC najemcy ruchomości
zgodnie z poniższą treścią klauzuli:
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Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których
zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

Odpowiedź
Pytanie Wykonawcy prawdopodobnie powinno prawdopodobnie brzmieć: „Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC najemcy ruchomości zgodnie z poniższą
treścią klauzuli …”.
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowień dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (Sekcja 4 Załącznika nr3 do SIWZ) o Klauzulę OC najemcy ruchomości. Stosowną modyfikację
treści SIWZ Zamawiający zamieszcza w końcowej części niniejszego pisma (por. Modyfikacja_1).
Pytanie21:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ogólnej w wysokości
2 000,00 PLN.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
Pytanie22:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli nr 2 czystych strat finansowych.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie treści przedmiotowej klauzuli z zakresu ubezpieczenia. Stosowną
modyfikację treści SIWZ Zamawiający zamieszcza w końcowej części niniejszego pisma (por.
Modyfikacja_2).
Pytanie23:
Prosimy o akceptację przez Zamawiającego treści klauzul: OC za szkody mające postać czystych strat finansowych i OC
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w zamian za klauzulę czystych strat finansowych
wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej w następującej treści:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej
(OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej, 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 nieobjętej umową ubezpieczenia;
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji
lub przepisów prawa antymonopolowego;
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad,
zaleceń lub instrukcji;
5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub
wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
6) związane ze stosunkiem pracy;
7) wynikające z niedotrzymania terminów;
8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
10) wynikające z działalności reklamowej;
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11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego
komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo
podmiotom;
15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
(OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
1) ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie
określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu
kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne
względy słuszności;
3) powstałych w wyniku niewypłacalności;
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego
funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź
Zamawiający włącza do zakresu ubezpieczenia treść pierwszej z klauzul, tj. treść klauzuli Rozszerzenie zakresu
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej – wprowadzając niewielkie zmiany
sformułowań w pierwszym zdaniu klauzuli; treść przedmiotowej klauzuli zastępuje treść dotychczasowej Klauzuli nr2
czystych strat finansowych. Stosowną modyfikację treści SIWZ Zamawiający zamieszcza w końcowej części niniejszego
pisma (por. Modyfikacja_2, jest to modyfikacja wspólnie dotycząca odpowiedzi na pytania 22 i 23). Zamawiający nie
zgadza się jednak włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej wg treści Wykonawcy. Zamawiający pozostawia własną klauzulę
czystych strat finansowych wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej.

Pytanie24:
Prosimy o usunięcie poniższych zapisów SIWZ:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie
przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w
przypadku:
- przedłużenia okresu ubezpieczenia (w porozumieniu z Wykonawcą),
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do rozliczenia zamówień
uzupełniających wg systemu „pro rata temporis” z zachowaniem stawek nie wyższych niż w zamówieniu podstawowym.
Składka będzie naliczana za okres realizacji zamówienia uzupełniającego liczony w dniach. W szczególności, nie będzie
obowiązywać zasada naliczania składki od 1 dnia miesiąca, w którym Ubezpieczyciel rozpoczął realizację zamówienia
uzupełniającego, ani zasada naliczania składki za cały miesiąc w przypadku rozpoczętego ale nie zakończonego
miesiąca ubezpieczenia. Nie będą również miały zastosowania składki minimalne wynikające z zasady określającej
minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.

Odpowiedź
Wykonawca ma na myśli zapis z punku 1 Rozdziału XVIII SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, że rodzaj zamówienia uzupełniającego, której dotyczy
przedmiotowy zapis „przedłużenie okresu ubezpieczenia (w porozumieniu z Wykonawcą)” wymaga zgodnie z treścią
zapisu zgody Wykonawcy (tj. Wykonawca może się nie zgodzić na takie zamówienie, gdy Zamawiający się o nie
zwróci).

***
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W uzupełnieniu powyższych odpowiedzi i modyfikacji, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje treści SIWZ:
Modyfikacja_1:
Do punktu 4.7 Załącznika nr3 do SIWZ (oraz w nawiązaniu do podpunktu 17 w punkcie 4.2 Załącznika nr3
do SIWZ) Zamawiający dodaje następującą klauzulę:
Klauzula: OC najemcy ruchomości
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych,
z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których
zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

Modyfikacja_2:
W punkcie 4.7 Załącznika nr3 do SIWZ Zamawiający zastępuje dotychczasową treść Klauzuli nr2 czystych
strat finansowych następującą treścią:
Klauzula nr2 czystych strat finansowych
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 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 nieobjętej umową ubezpieczenia;
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej
konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych
porad, zaleceń lub instrukcji;
5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub
wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
6) związane ze stosunkiem pracy;
7) wynikające z niedotrzymania terminów;
8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
10) wynikające z działalności reklamowej;
11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego
komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu
umowy;
14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo
podmiotom;
15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.
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