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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego
pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z
powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam wyjaśnień dotyczących złożonych zapytań,
a także na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję zmian SIWZ:

Pytanie nr 1
Prosimy o informację czym jest spowodowana specjalność pojazdów specjalnych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to samochody Straży Pożarnej do działań ratowniczogaśniczych
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie pojemności i ładowności wszędzie tam gdzie brakuje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że
- fiat dukat o poj. 2900, ładowność 1900 kg
- star 244 o poj 6842
- ford transit o poj. 2198
Pytanie nr 3
Prosimy o podanie liczby miejsc wszędzie tam gdzie brakuje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podano liczbę miejsc przy każdym aucie
Pytanie nr 4
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 18-04-2016r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody
Pytanie nr 5
W odniesieniu do OC z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w
następstwie zalania mienia osób trzecich…. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej,
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8
Odnośnie „szkód z tytułu organizacji imprez ” prosimy o :
A ) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe,
motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej
prędkości.
B) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie
dodatkowego zapisu: „ … z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych
ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się
organizowaniem takich pokazów.”
Odpowiedź:
Pkt. A. Zamawiający potwierdza powyższe.
Pkt. B. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 9
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia.
Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do pytań dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania –
zakres ubezpieczenia w latach 2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program
ubezpieczenia obowiązujący w latach 2013 – 2016 (w tym franszyzy i udziały własne).
Pytanie nr 10
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w
okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych
różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że celem rzetelnego dla Wykonawców porównania zakresów
ubezpieczenia Zamawiający dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania – zakres ubezpieczenia
w latach 2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program ubezpieczenia obowiązujący w
latach 2013 - 2016.
Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 12
Odnośnie OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych
do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany
na lata kolejne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest dobry. Wykonywane są coroczne
przeglądy potwierdzone protokołem. Plan na 2016 r. wynosi 70 000,00 zł. Na kolejne lata będzie w
podobnej wysokości
Pytanie nr 13
W odniesieniu do OC za produkt gastronomiczny prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14
Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat oraz potwierdzenie, że szkodowość podana
obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w tak krótkim czasie nie jest w stanie przedstawić rzetelnej
szkodowości z ostatnich 5 lat. Jednocześnie zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje
wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.
Pytanie nr 15

Prosimy o wykreślenie w punkcie "d" i w punkcie " d" (OC ZWiK) słowa "długotrwałego" tj. wyłączenie
szkód wskutek powolnego, długotrwałego czy systematycznego działania wymienionych czynników.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w dokumentach dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia
dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane
przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w punkcie "n" będą objęte wyłącznie imprezy niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 19
W związku z zapisem, iż ZWiK prowadzi usługi transportowe - prosimy o potwierdzenie, ze zakresem
ochrony nie będzie objęta OC przewoźnika.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 20
W związku z zapisem w OC ZWiK punkty "n" i "o" prosimy o potwierdzenie, że pojazdy będą
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i
całodobowo dozorowanym, a klucze i dokumenty do pojazdów zabezpieczone będą w sposób
należyty, tj. w kasecie metalowej przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany i zamykanej na
zamek lub pod stałym dozorem osoby odpowiedzialnej u Ubezpieczonego. W przypadku braku
potwierdzenia ww. zabezpieczeń prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony w ww. punktach pojazdów.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wykreślenie punktów "n"
i "o".
Pytanie nr 21
Prosimy o wykreślenie w OC ZWIK punktu "r".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w punkcie "r" nie będą objęte szkody powstałe wskutek działania
umyślnego (winy umyślnej).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie "r" nie będą objęte szkody w środowisku naturalnym powstałe
wskutek czynników działających stopniowo, systematycznie, długotrwale.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie nr 24
Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie "r" nie będą objęte szkody wskutek świadomego, celowego
działania skutkującego powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to
prosimy o ich wskazanie i podanie informacji na temat ich zabezpieczenia, czy odłączone są media,
czy budynki są dozorowane?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza
Pytanie nr 26
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 27
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie tego typu
budynków w zakresie FLEXA.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 28
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada pełnej wiedzy w tym zakresie
Pytanie nr 29
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w
okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych
różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że celem rzetelnego dla Wykonawców porównania zakresów
ubezpieczenia Zamawiający dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania – zakres ubezpieczenia
w latach 2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program ubezpieczenia obowiązujący w
latach 2013 - 2016.
Pytanie nr 30
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości
franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana
szkodowość
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do pytań dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania –
zakres ubezpieczenia w latach 2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program
ubezpieczenia obowiązujący w latach 2013 – 2016 (w tym franszyzy i udziały własne).
Pytanie nr 31
Czy wykonywane są wszystkie przeglądy budynków wymagane obowiązującymi przepisami prawa co
zostało potwierdzone pisemnymi protokołami.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są wykonywane wszystkie przeglądy
Pytanie nr 32
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy
odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 33

W odniesieniu do klauzuli prac budowlano-montażowych prosimy o akceptację w następującym
brzmieniu; Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z
prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych
lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi
pod warunkiem, że prace te:
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/
budowli, w którym są prowadzone;
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub
innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował
we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących
instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody
będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich
instalacji w wyniku prowadzenia prac.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 34
W odniesieniu do klauzuli „ katastrofa budowlana” prosimy o akceptację w następującym brzmieniu:
Z odpowiedzialności. wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie
przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia
na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych
w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
5. W ubezpieczeniu od ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie
ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% odszkodowania, jednak nie
mniej niż 4 000 zł. Limit 2 000 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 35
Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
Pytanie nr 36
W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o dodatkowe informacje:
- przeznaczenie budynków/budowli
- zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Pytanie dotyczy tych budynków gdzie nie podano takich informacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie dane którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują
się w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Pytanie nr 37
W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o włączenie do katalogu reprezentantów również
dyrektorów jednostek podległych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 38
Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39
W odniesieniu do klauzuli czasu ochrony prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 40
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel wolny jest od
odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody
powstałe w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. Warunki zawieszenia ochrony
ubezpieczeniowej zgodnie z klauzulą czasu ochrony.
Pytanie nr 41
W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na
500 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 42
W odniesieniu do zapisu „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub
spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w
sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem
odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”
prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat ryzyka były objęte ochroną jeżeli nie czy wystąpiły
zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było
objęte zakresem ochroną.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 29 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.
Pytanie nr 43
W odniesieniu do powyższego prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 300 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44
W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej
temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza” prosimy o
potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś
powolnego oddziaływania wymienionych czynników.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 45
Prosimy o informacje czy w okresie ostatnich 5 lat maszyny były ubezpieczone w zakresie od
uszkodzeń (awarii) jeżeli nie prosimy o informację o wysokości poniesionych kosztów na naprawę
maszyn w okresie ostatnich 5 lat.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 29.
Pytanie nr 46
W odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu prosimy o akceptację poniższych wyłączeń:
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych
b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich,
gróźb oraz fałszywych alarmów
e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie
zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało
pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

