WYKONAWCA_C

1.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i
odpowiedziach do SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy.

2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie odpowiedzialności za czyste szkody
majątkowe zgodnie z poniższym zakresem:
„1.Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
na wniosek Ubezpieczającego, włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe.
2.Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w § 5 OWU, Gothaer TU
S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1)
wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
2)
spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
3)
spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania,
doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na
kontroli lub opiniowaniu;
4)
wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
5)
wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia
zaufania oraz sprzeniewierzenia;
6)
powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych,
dokumentów i papierów wartościowych;
7)
wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych
kosztorysów;
8)
wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
racjonalizacji, automatyzacji;
9)
wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
lub naruszenia praw autorskich i
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji,
prawa antymonopolowego;
10)
wynikające z działalności reklamowej;
11)
związane ze stosunkiem pracy;
12)
powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki
kapitałowej;
13)
powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
14)
związane z niedostarczeniem energii;
15)
związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
16)
powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym
kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności
kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych
podmiotów.

3.Za chwilę powstania szkody uznaje się pierwsze udokumentowane stwierdzenie
przez osobę trzecią czystej szkody majątkowej, nawet jeżeli w chwili powstania
szkody nie można było ustalić jej przyczyny lub wielkości.
4.Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszej klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu określonego w
dokumencie ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie zaproponowanej treści ze
względu na to iż uregulowania jednego wykonawcy obligują pozostałych do stosowania
tych przyjętych.
3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu na ryzyko czystych szkód
majątkowych za wadliwe wykonywanie władzy publicznej w wysokości 100 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia (pkt v opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej
OC)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Wzorze Umowy dla części 1
zamówienia PN61-2018 §4 ust. 1 pkt 5, franszyzy c) - podlimitu na ryzyko czystych strat
finansowych za wadliwe wykonywanie władzy publicznej w wysokości 100 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia.

4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w punkcie 5 ust. h zd. 2 opisu
przedmiotu zamówienia tj. „Za szkodę uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia (szkoda na osobie albo zniszczenie lub uszkodzenie mienia (szkoda rzeczowa)
z wyłączeniem szkód polegających na utracie mienia”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w Wzorze Umowy dla
części 1 zamówienia PN61-2018 §4 ust. 1 pkt 5, ppk h na następujący:
h. włączenie odpowiedzialności cywilnej w związku z utrzymaniem, zarządzaniem
drogami i ulicami, chodnikami (pas drogowy) oraz drogami wewnętrznymi z włączeniem
zimowego utrzymania/odśnieżania, gdy w następstwie czynu niedozwolonego
Ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej.
Za szkodę uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkoda na osobie)
albo zniszczenie lub uszkodzenie mienia (szkoda rzeczowa). Sublimit 1.000.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane:
 wystąpieniem ubytków, kolein, wyrw, zapadnięć w pasie drogowym oraz
przełomów pozimowych,
 upadku gałęzi, konarów drzew rosnących w pasie drogowym,
 porzuconych lub naniesionych na jezdnię przedmiotów i materiałów, w tym:
rozlanych cieczy, spadających kamieni z obiektów inżynierskich Ubezpieczonego,
 śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym i ubitym śniegiem (gołoledź i gołoledź
poślizgowa) lub błotem,
 osuwania korpusu drogowego,
 powstałe w wyniku braku odpowiedniego oznakowania,
 powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego
spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu,
 powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub funkcjonowaniem studzienek
wodno-kanalizacyjnych,





awarią sygnalizacji świetlnej, wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte
wykonanie zleconych i odebranych usług lub robót (remont pasa drogowego,
konserwacja, modernizacja),
leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, martwe i ranne
zwierzęta.

5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia w punkcie h opisu
przedmiotu zamówienia dot. części OC tj. „Odpowiedzialność za ww. zdarzenia są objęte
ochroną ubezpieczeniową, jeżeli szkody powstałe na skutek zawinionego działania lub
zaniechania ubezpieczonego”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia (dot. OC i majątku).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i
odpowiedziach do SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy.

7.

Czy w skład budynków i budowli wchodzi mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli tak, to
prośba o przesłanie wykazu budynków wraz z podaniem sum ubezpieczenia oraz opisem
zastosowanych zabezpieczeń pożarowych i kradzieżowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z
eksploatacji. Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia
włączanego do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze
oceny ryzyka zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent
musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo
Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia
konkretnego zdarzenia.

8.

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z
eksploatacji.

9.

Czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się miejsca zagrożone
powodzią? Prosimy o wykaz tych lokalizacji wraz z określeniem pełnej wartości mienia
znajdującego się w każdej z nich.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia
włączanego do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze
oceny ryzyka zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent
musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo
Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia
konkretnego zdarzenia.

10. Prosimy o podanie wykazu obiektów mostowych jeżeli zostały zgłoszone do
ubezpieczenia.
001 | 223 | 00504
001 | 223 | 02470

Kładka dla pieszych nad droga nr nr 92
Most i kładka w ciągu ul.Katowickiej w Mikołowie

913 996,51
1 796 205,83
2 710 202,34

11. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego
w okresie ubezpieczenia (2 lata), których wartość jednostkowa przekracza 500.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia
włączanego do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze
oceny ryzyka zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent
musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo
Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia
konkretnego zdarzenia.
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