„D”

poniedziałek, 1 października 2018
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
numer pisma

KA/48798/2018/W/SESI

Dotyczy: Ogłoszenia nr 621341-N-2018 z dnia 2018-09-26, Gmina Mikołów: Ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Mikołów i gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 r. do
31.10.2021 r. , ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych
drużyn pożarniczych Miasta Mikołów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r., ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco,
nnw, assistance, auto szyby) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Gminę Mikołów, a także użytkowanych
przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mikołów na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.
Jako potencjalny oferent w zamówieniu na świadczenie usługi ubezpieczenia na rzecz Gminy Mikołów przesyłamy pytania do treści
SIWZ oraz załączników.
1.

Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU
Wykonawcy,

2.

Prosimy o skrócenie okres trwania umowy do 12 miesięcy,

3.

W przypadku braku akceptacji skrócenia okres obowiązywania umowy do 12 miesięcy, prosimy o zgodę na wprowadzenia
poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik
szkodowości przekroczy 40%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na
odszkodowania, odpowiednio:
 na
koniec
8
miesiąca
pierwszego
okresu
ubezpieczenia
za
okres
8
pierwszych
miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia
i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
4.

Prosimy o podanie szkodowości za rok 2015 oraz za okres od 01.01.2016 do 31.07.2016 rok włącznie.

5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej
postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych,
w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek
działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz
wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu,
utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w
działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub
przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń
elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się
za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”,
„robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
6.

Prosimy o informację czy Zamawiający lub któraś z jednostek organizacyjnych Zamawiającego prowadzi działalność
w zakresie
- spalarni odpadów
- sortowni odpadów

7.

Prosimy o informację czy Zamawiający lub któraś z jednostek organizacyjnych Zamawiającego jest właścicielem
budynków i budowli które podlegają ubezpieczeniu w ramach ogłoszonego zamówienia a zostały oddane w najem,
użyczenie itd. w których prowadzona jest działalność polegająca na:
- spalarni odpadów
- sortowni odpadów
Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych mających zastosowanie w tych budynkach
i budowlach

8.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A; prosimy dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w w/w załączniku tj.:
Grupa KŚT 1 – 130.993.413,07 zł
Grupa KŚT 2 – 20.000.000,00 zł
Grupa KŚT 3 do 7 KŚT – 13.545.290,28 zł
Inne mienie 3.379.002,54 zł
o określenie/wskazanie wg jakiej wartości deklarowane jest w/w mienia do ubezpieczenia: wartość księgowa brutto,
wartość odtworzeniowe, wartość rzeczywista

9.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A; tabela (bez numeracji) wskazane na stronie 2 i 3 załącznika
W pierwszej tabeli Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka:
Budowle wnioskowane do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ujęte w systemie sum stałych (grupa 2 KŚT)
oraz budowle nieujęte w systemie sum stałych (m.in. ogrodzenia, bramy, wyposażenie placów zabaw, boisk, parków,
skerów, obiektów sportowo-rekreacyjnych, przystanki, wiaty, maszty flagowe oraz tzw. obiekty małej architektury np.
pomniki, rzeźby, ławki, itp. – z sumą ubezpieczenia 20.000.000,00 zł
W drugiej tabeli Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia (I ryzyko/sumy stałe)
Grupa 2 KŚT (I ryzyko)

20.000.000,00zł

sumy stałe

Prosimy o wyjaśnienie zapisu/interpretacji
10. Prosimy o określenie pełnej wartości posiadanego mienia przez Zamawiającego dla poniższych przedmiotów
ubezpieczenia deklarowanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka:
- budowli grupa 2 KŚT
- zbiorów bibliotecznych i archiwalnych
- wyposażenia remiz OSP
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakres ubezpieczenia dla
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:
- w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w części dotyczącej:
- nakładów inwestycyjnych,
- gotówki,
- mienia pracowniczego i uczniowskiego,
- mienie osobiste członków OSP i MDP,
- mienia niskocennego,
- zbiory biblioteczne i archiwalia,
- budowle ujęte w systemie sum stałych (grupa 2 KŚT),
- budowle nieujęte w systemie sum stałych,
- mienie osób trzecich,
przyjętych w systemie na pierwsze ryzyko bez konsumpcji sumy ubezpieczenia.
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na:
wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia lub w przypadku braku zgody na jednokrotne odnowienie limitu
odpowiedzialności w każdym okresie ubezpieczenia za dopłatą stosownej składki, wynikającej z automatycznego
odnowienia limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
poprzez wprowadzenie zapisu „osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością człowieka”
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poprzez wprowadzenie
zapisu „osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością człowieka”
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w
zakresie ryzyka powodzi poprzez wykreślenie zapisu: „podniesienia się poziomu wód gruntowych i przesiąkania wód
gruntowych”
15. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialność
wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradu lub deszczu nawalnego jest wyłączona jeżeli do
powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych
elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich
konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego
obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdują cym się w
pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan
techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia
powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada do wody, że
wzywał wynajmującego do ich usunięcia.
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla powodzi i deszczu nawalnego
z 2.000.000,00 PLN na 1.000.000,00 PLN
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych wskutek upadku statku
powietrznego rozumianych jako: upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
18. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych wskutek działania dymu i sadzy
rozumianych jako – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania;
19. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko zamarznięcia dotyczy tylko i wyłącznie instalacji znajdujących się wewnątrz
budynków.
20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek działania
mrozu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000,00 zł
21. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę
o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach
dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?
22. Prosimy o informację dla budynków które w swojej konstrukcji posiadają elementy drewniane (strop, dach);
a. czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana
impregnacja i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
b. czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
c. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
d. czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
e. w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji
elektrycznej
(np. rozdzielnice,
przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją uniepalnioną,
poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,
f. czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te
badania są wykonywane,
23. Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora
budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz przeznaczenia.
24. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle nieużytkowane – wyłączone z eksploatacji?
Jeśli tak prosimy o ich wskazanie oraz wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących odpowiedzialność
Wykonawcy.
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1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozorowi prowadzonemu przez zewnętrzną firmę
ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i je zakonserwować;
3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji
4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków
zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.
Jednocześnie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia majątkowego „klauzuli mienia wyłączonego z działalności”
25. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.
26. 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.
27. 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?
28. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia
- Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – min. 500,00 PLN
- Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – min. 500,00 PLN
29. Prosimy o potwierdzenie, że brak konsumpcji sumy ubezpieczenia dotyczy tylko i wyłączenie mienia deklarowanego do
ubezpieczenia w systemie sum stałych
30. Prosimy o podanie – wyodrębnienie sumy ubezpieczenia dla kolektorów słonecznych.
31. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 PLN dla kolektorów
słonecznych
32. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zastąpienie klauzuli swobodnego transferu
mienia pomiędzy lokalizacjami klauzulą ubezpieczenia mienia podczas transportu o treści:
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 wynosi 100.000,00 zł. Franszyza redukcyjna 500,00 zł

33. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej o treści
Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej
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Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez
użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o
nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000,00 zł
34. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli przepięć o treści:
Klauzula przepięć
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników
majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia przez co rozumie się nagły wzrost
napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej oraz koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu
środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie
ubezpieczenia;
3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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;
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;
6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (oględziny i przeglądy)
ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych
w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń
producentów;
8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7,
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
35. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zastąpienie klauzuli usunięcia pozostałości po
szkodzie klauzulą kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie o treści
Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia
lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione
i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze
szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu
i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości
po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej
kwocie przewidywanych kosztów;
6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego 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
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odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po
zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.
7) limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi 10% rozmiaru
szkody ponad sumę ubezpieczenia lecz nie więcej niż 20.000,00 zł
36. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej
o treści
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) których wiek przekracza 50 lat,
b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
e) 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;
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;
7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie
ubezpieczenia.
8) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi
2.000.000,00 zł. Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN
37. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zastąpienie klauzuli wandalizmu / dewastacji
(z włączeniem graffiti) klauzulą dewastacji i klauzulą graffiti o treści:
Klauzula dewastacji
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek dewastacji przez którą rozumie się umyślne zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie oraz koszty wynikłe z zastosowania dostępnych
ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne. W odniesieniu do mienia:
a) budynki,
b) budowle,
c) lokale,
d) obiekty małej architektury,
e) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
f) środki obrotowe,
g) niskocenne składniki majątku,
h) mienie osób trzecich,
i) mienie osobiste pracowników;
j) ewidencjonowane przez ubezpieczonego nakłady adaptacyjne, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) mienie wymienione w pkt 1 lit. e – j, objęte jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli, jeżeli
znajduje się wewnątrz budynku lub lokalu;
3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia znajdujące się na zewnątrz
budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy,
zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory;
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
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maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
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;
7) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti,
b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy
niż 60 dni,
c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków lub lokali, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
8) limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,00 PLN
Klauzula graffiti
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu stanowiącym obiekty budowlane,
powstałe wskutek graffiti przez które rozumie się pomalowanie, porysowanie, oblanie farbą lub inną substancją
ubezpieczonego mienia lub umieszczenie napisów na ubezpieczonym mieniu wbrew woli ubezpieczonego;
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres dłuższy niż 60 dni,
b) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
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;
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;
6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie
ubezpieczenia.
7) Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie 10.000,00 PLN i 40.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia
38. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia majątkowego klauzuli szkód w nieruchomościach
39. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia majątkowego klauzuli szkód w rzeczach ruchomych
40. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia majątkowego klauzuli ryzyk nienazwanych
41. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zastąpienie klauzuli robót budowlanoremontowych klauzulą drobnych prac remontowo-budowlanych o treści:
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem
przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych
pod warunkiem, że prace te:
a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej
technologii wykonawstwa,
c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym,
niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny
pierwotnej;
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3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowobudowlanych:
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w
umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich
wykonania,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych
żywiołów;
4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując
się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 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.
42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia poprzez dodanie zapisu:
„Warunkiem udzielenia ochrony jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej
przyjęcia oraz spełnienie wymagania
określonego w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych
i przeciwkradzieżowych.”
43. Prosimy o potwierdzenie iż klauzula przezornej sumy ubezpieczenia dotyczy składników majątku ubezpieczonych
w systemie na sumy stałe.
44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenia w klauzuli automatycznego
pokrycia zapisu: „…do 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia lecz nie więcej niż 10 mln zł w każdym okresie
ubezpieczenia…”
45. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zastąpienie klauzuli ubezpieczenia maszyn
elektrycznych od szkód elektrycznych klauzulą szkód elektrycznych o treści:
KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:
1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód
spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia,
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są
objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie,
na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach,
lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono
okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 200.000,00 zł. Franszyza
redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł

46. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A; prosimy dla przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w w/w załączniku tj.:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
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Sprzęt stacjonarny – 1.862.757,81 zł
Sprzęt przenośny – 444.009,96 zł
o określenie/wskazanie wg jakiej wartości deklarowane jest w/w mienia do ubezpieczenia: wartość księgowa brutto,
wartość odtworzeniowe, wartość rzeczywista
47. Czy zamawiający zaakceptuje zmianę klauzuli wypłaty odszkodowania na klauzulę wartości księgowej brutto
o treści:
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez
Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do
ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla
danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy
wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.
48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez dopisanie w treści klauzuli stempla bankowego treści: „...
O ile na rachunku bankowym była odpowiednia suma wartości pieniężnych.”
49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ - Klauzulę monitorowania składki poprzez zmianę 30 dni na 14 dni
oraz wprowadzenie zapisu „… W razie nieopłacenie składki po wezwaniu, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do
rozwiązania umowy ubezpieczenia w trybie natychmiastowym.”
50. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez zmianę treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody na:
Klauzula szybkiego usunięcia szkody – W przypadku awarii lub szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla
realizowania zadań statutowych (konieczność przywrócenia do pracy w ciągu 24 godzin), Ubezpieczony/Ubezpieczający
może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody powiadamiając jedynie Ubezpieczyciela stosownym
protokołem opisującym przyczyny szkody, dokumentacją zdjęciową oraz wyliczenie wysokości szkody. Odszkodowanie
zostanie wypłacone na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz faktury za naprawę. Ubezpieczony pozostawi
do ewentualnych oględzin, przeprowadzonych przez Ubezpieczyciela w toku naprawy lub po jej zakończeniu, wymienione
elementy zniszczonego/ uszkodzonego mienia.
51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez zmianę treści klauzuli wypłaty odszkodowania na:
Klauzula wypłaty odszkodowania – z uwagi na fakt, że przyjęto do ubezpieczenia mienie wg wartości początkowej brutto
lub odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości początkowej lub odtworzeniowej ubezpieczonego
mienia z pominięciem stopnia umorzenia lub zużycia technicznego mienia. Z zastrzeżeniem, że dla mienia
ubezpieczonego wg wartości odtowrzeniowej Ubezpieczony przystąpi do odtworzenia zniszczonego/uszkodzonego mienia
po szkodzie.
Ubezpieczenia komunikacyjne
52. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu:
Zamawiający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach
naprawczych/ASO. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie uprzednio uzgodnionych przez Ubezpieczyciela
z Ubezpieczonym kosztów i sposobu naprawy ubezpieczonego pojazdu przez zakład naprawczy wykonujący naprawę,
w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:
- norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu,
- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty
porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie miejsca naprawy pojazdu,
- cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT.
53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w ubezpieczeniu Assistance:
- holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km, mierzoną od
miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przepraw promowych ponoszone są
przez ubezpieczonego;
54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie składek minimalnych:
W ubezpieczeniu OC: 30 zł, AC: 30 zł, NNW: 30 zł, Assistance: 30 zł.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
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55. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będzie miał zastosowanie trigger loss occurrence.
56. Dla zakres ubezpieczenia wskazanego w punkcie „b” tj.
zakres ubezpieczenia obejmuje: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za szkodę osobową i
rzeczową wyrządzoną Poszkodowanemu, będącą następstwem działania lub zaniechania, posiadania lub zarządzania
mieniem
Gminy,
Urzędu
Miejskiego,
gminnej
jednostki
organizacyjnej,
powstałe
w
okresie
ubezpieczenia/odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa i pozostająca w zbiegu/, w zakres ubezpieczenia włączono rażące
niedbalstwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC obejmuje rzeczywiście poniesione straty (damnum emergens) i
utracone korzyści (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie. Zdarzenie to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są
szkody, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże
przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC mają zostać objęte wyłącznie Gmina Mikołów oraz jednostki
organizacyjne wskazane w zał. 1a – Formularz oferty. Jeżeli tak nie jest, prosimy o wyspecyfikowanie jednostek, które
mają zostać objęte zakresem ubezpieczenia OC
57. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków ubezpieczenia wskazanych w punkcie „c” poprzez wprowadzenia
zapisu: „… za wyjątkiem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
58. Dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w punkcie „f” tj.
włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, również imprez
masowych, z wyłączeniem imprez masowych, spełniających kryteria określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 611 z późn. zm.), jak również imprez organizowanych przy współudziale Urzędu
Miejskiego, imprez organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne (w szczególności placówki oświatowe, w
związku wynajmem sal gimnastycznych, klasowych lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw, kiermaszów,
festynów, itp.). Zakres ubezpieczenia obejmuje pokaz sztucznych ogni/fajerwerków oraz imprez z użyciem materiałów
wybuchowych. Sublimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiajacego nie jest objęcie zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC
organizatora imprez masowych ww. imprez. Jeżeli taka intencja jest, prosimy o wyspecyfikowanie imprez (w okresie
ubezpieczenia), które mają zostać objęte obowiazkowym ubezpieczeniem ze wskzananiem dla każdej imprezy:
- daty organizacji,
- liczby uczestników,
- miejsca organizacji (boisko, hala, obiekt kulturalny, itp.)
- czy impreza ma charakter imprezy o podwyższonym ryzyku
59. Prosimy o przedstawienie planu imprez mających się odbyć w okresie ubezpieczenia,
60. Prosimy o informację jaki rodzaj prac jest zlecany podwykonawcą. Czy są to podwykonawcy stali czy zmienni.
61. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość regresu do podwykonawcy (sprawcy szkody)
62. Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie punkt „h” opisu przedmiotu ubezpieczenia
Na zgodny z poniższym ;
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej, 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
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
Wykonawca nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 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.
Ubezpieczony zobowiązany jest do:
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1)
2)
3)
4)

niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa
drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie
wiadomości,
stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania
i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

w przypadku braku akceptacji prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez:
- wykreślenie punktu o treści: leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, martwe i ranne
zwierzęta.
lub dopisanie o ile odpowiedzialność za leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, martwe
i ranne zwierzęta można przypisać ubezpieczonemu
Urząd Miejski zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody,
- zmianę 3 dni na: bezzwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego dnia
b) zabezpieczenia w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub
sygnalizacji świetlnej.
- zmianę 3 dni na: bezzwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego dnia
63. Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie punktu I opisu przedmiotu ubezpieczenia poprzez
wprowadzenia poniższych klauzul
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych
zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych
usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4)polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku
z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem,
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o
zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności
za szkody powstałe z tego powodu.
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.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
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1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, 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) w gruntach;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych,
do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
64. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta oraz padłe lub ranne dzikie
zwierzęta. W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie limit odpowiedzialności do 100.000,00 zł na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
65. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej, W przypadku braku zgody
prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości
100.000,00 zł
66. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z działalnością ochotniczej
straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.
67. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w punkcie q zakresu ubezpieczenia „… o ile odpowiedzialność będzie można
przypisać ubezpieczonemu
68. Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie punktu V opisu przedmiotu ubezpieczenia poprzez
wprowadzenia poniższej klauzuli
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie
określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu
kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne
względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego
funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 50.000,00 zł
69. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych innych niż objęte ochroną
w ramach rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej zgodnie z treścią punktu 68.
70. W przypadku braku zgody na wyłączenie czystych strat finansowych wnioskujemy o potwierdzenie że w zakresie
rozszerzenia o czyste straty finansowe wyłączone są szkody OC za produkt oraz OC wzajemne,
71. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ujętym w SIWZ zakresem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ochrona
ubezpieczeniową nie obejmuje
a. odpowiedzialności cywilnej zawodowej – z tytułu wykonywania zawodu
b. odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela i działalności edukacyjnej
72. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:
c. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
d. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
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e.
f.

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

73. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez dopisanie w treści klauzuli stempla bankowego treści: „...
O ile na rachunku bankowym była odpowiednia suma wartości pieniężnych.”
74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ - Klauzulę monitorowania składki poprzez zmianę 30 dni na 14 dni
oraz wprowadzenie zapisu „… W razie nieopłacenie składki po wezwaniu, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do
rozwiązania umowy ubezpieczenia w trybie natychmiastowym.”
75. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula niezmienności taryf nie ma zastosowania do sytuacji uzupełnienia sumy
gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania w ubezpieczeniu OC
76. Klauzula Reprezentantów,
prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do
- szkód wynikłych z realizacji zadań Straży Miejskiej q. odpowiedzialność cywilna za szkody
- szkód będących skutkiem wydania lub braku wydania decyzji administracyjnej, aktu normatywnego, prawomocnego
orzeczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego
Jednocześnie prosimy o zmniejszenie limitu do 200.000,00 zł
77. Klauzule fakultatywne do OC
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w wyniku pożaru,
eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji ratowniczej w związku z tymi zdarzeniami, jeśli są
one bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
– 1.000.000,00 zł.
wnioskujemy o wykreślenie tej klauzuli z ubezpieczenia OC – klauzula majątkowa
Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w
wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji ratowniczej w związku z tymi
zdarzeniami, jeśli są one bezpośrednim następstwem strajków, zamieszek lub rozruchów. Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł.
Wnioskujemy o wykreślenie tej klauzuli z ubezpieczenia OC – klauzula majątkowa
78. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 11.10.2018 rok
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