BZP.271.28.2018

Będzin, dnia 04.12.2018 r
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów
Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej pytania
oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
PYTANIE 89: Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach
wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:
1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie
ODPOWIEDŹ 89: Nie od 1997 roku powódź nie wystąpiła.
PYTANIE 90: Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr 1d do SIWZ) o poniższe
informacje dotyczące:
1) roku budowy
2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.
ODPOWIEDŹ 90: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić
znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.
PYTANIE 91: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
1)
obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem
ich wartości
2)
tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich
wartości
3)
szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z
podaniem ich wartości
oraz w przypadku Odnośnie sieci wodociągowej:
ODPOWIEDŹ 91: Nie, tylko 3 namioty będące w posiadaniu Urzędu Miasta – wykazane
w załączniku 1d do SIWZ.
PYTANIE 92: Proszę o podanie wieku sieci wodociągowej
a.
czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy
je wykonującej
b.
proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
c.
czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu
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d.
proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni
czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy.
ODPOWIEDŹ 92: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowej.
PYTANIE 93: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich
ryzyk nie są objęte:
a)
drogi,
b)
linie kolejowe
c)
przepusty
d)
mosty
e)
tunele
f)
budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące
się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa
budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
g)
maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
h)
napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne,
telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli,
słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając
wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych
do ubezpieczenia budynków i budowli;
i)
wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz
recyklingiem śmieci
ODPOWIEDŹ 93: Nie.
PYTANIE 94: Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są
użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia
w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego).
ODPOWIEDŹ 94: Tak.
PYTANIE 95: W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje
o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie
zostały wykonane?
ODPOWIEDŹ 95: Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie wskazać wszystkich takich
remontów, wie jednak, że miały one miejsce m.in. w:
Przedszkole miejskie nr 11 – 2009r. wymiana dachu, wymiana wykładzin w pomieszczeniach,
Ośrodek Kultury – 2004 – podłączenie do sieci ciepłowniczej, 2011 – wymiana rynien
i otynkowanie gzymsów, 2014 - montaż płotków przeciw śniegowych, remont poszycia
dachowego, 2013 – renowacja starych murów oraz ciągłe remonty bieżące służące poprawie
jakości budynków
Szkoła Podstawowa nr 8 – wymiana stolarki okiennej i remont dachu
Budynek dworca PKP Będzin-Miasto - 2009-2012 – pełna modernizacja wraz z przebudowa
Miejski Zespół Szkół 3 – wymiana okien, naprawa dachu, wymiana oświetlenia, remont
toalety
Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana drzwi,
remonty sanitariatów, stołówki, jadalni, remont schodów,
Przedszkole Miejskie nr 14 – naprawa elewacji i izolacja fundamentów, remont dachu
Przedszkole Miejskie nr 5 Termomoderniazacja, wymiana instalacji
Przedszkole Miejskie nr 9 – okna, drzwi, termomodernizacja
Przedszkole miejskie nr 1 – termomodernizacja
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Szkoła Podstawowa nr 10 – termomodernizacja
Przedszkole Miejskie nr 6 – termomodernizacja
Muzeum – w sposób ciągły prowadzone są prace na terenie zamku
2010 – przemurowanie komina wraz zpołacia dachowa, remont instalacji centralnego
ogrzewania, prace przy murze arkadowym, wymiana pokrycia dachowego, instalacji
odgromowej i obróbek blacharskich
2011 remont fragmentu muru arkadowego, remont sal ekspozycyjnych i klatki schodowej,
zabezpieczenie baszty, malowanie wnętrz,
2015 – blankowanie baszty
Oficyna – remont pokrycia dachu wraz z podmurowaniem kominów
PYTANIE 96: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku.
ODPOWIEDŹ 96: Tak.
PYTANIE 97: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem
konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.
ODPOWIEDŹ 97: Tak – Budynek Przedszkola nr 1, Budynek Przedszkola nr 9 oraz
wszystkie budynki należące do Muzeum i Budynek Dworca PKP. Wartości budynków
znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.
PYTANIE 98: W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężnej.
ODPOWIEDŹ 98: Gotówka przechowywana jest w pomieszczeniu kasowym w kasie
pancernej przytwierdzonej do podłogi. Kasa zamykana jest na klucz, który jest w posiadaniu
kasjera.
PYTANIE 99: Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia z podziałem na budynki, budowle
i wyposażenie.
ODPOWIEDŹ 99:
Budynki – 81 648 126,30 zł
Budowle – 26 411 603,90 zł
Wyposażenie – 17 182 547,92 zł.
Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia
PYTANIE 100:
Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory
biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP
na wartość rzeczywistą.
ODPOWIEDŹ 100: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zmianę wartości w jakiej
przyjmuje się minie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie członków OSP. Poza tym
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia
PYTANIE 101:
Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:


następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych
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przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,


uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych
elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania
wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób
trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,



osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka



zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu,
niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych
lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile
za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność
Ubezpieczony



powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się
na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania
lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;



powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnoremontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;



powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania
wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź
innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie
szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas COMPENSA ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego;



powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba,
że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie
wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;



wszelkie szkody z tytułu azbestu



powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem), oszustwa, rabunku,
sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji,
szantażu lub wymuszenia;



Przestępstwa elektroniczne i komputerowe

ODPOWIEDŹ 101: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu wyłączeń
o poniższe:


uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie
danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły
wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku,
i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego
działania urządzeń,
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osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka



powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie
znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami
przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;



powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie,
zastosowania wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych,
technologicznych bądź innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie
wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas
COMPENSA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia
szkodowego;



powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba,
że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie
wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;



wszelkie szkody z tytułu azbestu



powstałych wskutek oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych
podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;



Przestępstwa elektroniczne i komputerowe

Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Warunki szczególne obligatoryjne
PYTANIE 102: Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym
stanem dachu, rynien itp. do 50 000 zł
ODPOWIEDŹ 102: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.
PYTANIE 103: Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla gotówki w trakcie transportu
dokonywanego przez pracowników. Ponadto jaka jest wartość maksymalna transportowanej
gotówki na jednym środku transportu? Jaka jest średnia liczba transportów gotówki w ciągu
jednego miesiąca?
ODPOWIEDŹ 103: Na terenie Urzędu znajduje się wrzutnia pieniędzy, w związku z tym
transporty są okazjonalne i odbywają się tylko w okresie awarii wrzutni. Średnio wartość
około 12 000 zł.
PYTANIE 104: Prosimy o wskazanie (wraz z podaniem wieku i SU) sprzętu wymienionego
w punkcie 5.42.
ODPOWIEDŹ 104: Wiek sprzętu może być różny, co do zasady sprzęt elektroniczny będący
w posiadaniu Zamawiającego jest nie starszy niż 10–letni, jednak pojedynce elementy mogą
być starsze.
PYTANIE 105: Prosimy o potwierdzenie, że limit wskazany w punkcie 5.50 odnosi się do punktów
5.48 i 5.49
ODPOWIEDŹ 105: Zamawiający potwierdza.
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PYTANIE 106: Prosimy o obniżenie limitu wymienionego w punkcie 5.50 do 500.000,00 zł
ODPOWIEDŹ 106: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Franszyzy i udziały własne
PYTANIE 107:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.
ODPOWIEDŹ 107: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 108:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej wysokości 10% wart.
szkody minimum 300 zł.
ODPOWIEDŹ 108: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Przedmiot ubezpieczenia
PYTANIE 109: Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego
wiek przekracza 10 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość
rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.
ODPOWIEDŹ 109: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 110: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie
z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 110: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Warunki szczególne obligatoryjne
PYTANIE 111: Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony
od roku produkcji)”
ODPOWIEDŹ 111: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 112: Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości
szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego
- prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli automatycznego pokryci konsumpcji
sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
ODPOWIEDŹ 112: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
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I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
PYTANIE 113: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub
administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.
ODPOWIEDŹ 113: Nie.
PYTANIE 114: Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?
ODPOWIEDŹ 114: Nie.
PYTANIE 115: Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody
i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
ODPOWIEDŹ 115: Nie.
Wymagany zakres ubezpieczenia
PYTANIE 116: Prosimy o podanie jaka jest długość dróg zarządzanych i administrowanych przez
Gminę.
ODPOWIEDŹ 116: 180 km.
PYTANIE 117: Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.
ODPOWIEDŹ 117: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z chorób zakaźnych takich,
jak: BSE, TSE oraz vCJD.
PYTANIE 118: Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją
imprez w zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne
(tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako
siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka
skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu,
żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza
oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach
do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi).
ODPOWIEDŹ 118: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego
wyłączenia.
PYTANIE 119: Prosimy o potwierdzenie, że utrata objęta jest wyłącznie w ramach
odpowiedzialności z tytułu powierzonego mienia wskazanego w punkcie 4.29 oraz o potwierdzenie,
że poniższe wyłączenia mają zastosowanie
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej
odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz
dodatkowo za szkody:
a) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych
czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
d) w rzeczach, które zostały wyprodukowane przez Ubezpieczonego lub zakupione
u Ubezpieczonego, ale nie zostały jeszcze wydane osobie trzeciej;
e) będące następstwem utraty rzeczy, wynikające z działania lub zaniechania, uczestnictwa,
współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych za przestępstwo przeciwko mieniu
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będących pracownikami Ubezpieczonego przedsiębiorcy lub osobami, z których usług
Ubezpieczony przedsiębiorca korzysta;
f) wynikłe z zaginięcia, podmiany, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy, podstępu,
wymuszenia, szantażu, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania dokumentów
lub znaków identyfikacyjnych oraz wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania
w błędzie;
g) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w posiadanie zależne
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów.
ODPOWIEDŹ 119: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie
zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie
zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności
i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.
Warunki szczególne obligatoryjne
PYTANIE 120: Prosimy o wprowadzenie poniższych franszyz redukcyjnych:
- w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – 10% nie mniej niż 1 000 zł
- w szkodach wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach - 10% nie mniej niż 1 000
zł
- w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi
i wewnętrznymi – 500 zł
ODPOWIEDŹ 120: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Katastrofa budowlana
PYTANIE 121: Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego;
c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany
w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź
cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne
oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;
i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót
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podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie
z „Książką obiektu budowlanego”
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde
zdarzenie szkodowe.”
ODPOWIEDŹ 121: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli
PYTANIE 122: Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
ODPOWIEDŹ 122: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula automatycznego pokrycia
PYTANIE 123 :
Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał
dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania
ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do
ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ 123: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Definicja deszczu nawalnego
PYTANIE 124: Prosimy o podwyższenia współczynnika wydajności do niemniej niż 4.
ODPOWIEDŹ 124: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń
PYTANIE 125: Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych,
przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający
warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w
przypadku szkody, pod warunkiem, że:
a) systemy te są sprawne,
b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,
c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu ) w trakcie trwania ubezpieczenia”
ODPOWIEDŹ 125: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem,
że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo
ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”
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Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
PYTANIE 126: Prosimy o wykreślenie:
„[…] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz
maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)", a także ograniczenie
zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz
upadku statku powietrznego.
ODPOWIEDŹ 126: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie: „[…] oraz budynki
i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia,
wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”. Poza tym nie dokonuje żadnych
zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, że nie zgłasza
do ubezpieczenie tego rodzaju mienia.
PYTANIE 127: Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:
„Na czas wyłączenia z eksploatacji:
1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone
i zakonserwowane;
2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia”
ODPOWIEDŹ 127: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula robót budowlano – montażowych
PYTANIE 128: Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 128: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula szkód mechanicznych
PYTANIE 129: Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:
1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a
także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku
użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;
2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane
bezpośrednio z budynkiem;
3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości
użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się
kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia
izolacji;
4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd,
naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów.”
ODPOWIEDŹ 129: Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy
zapis:
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„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:
1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry,
a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku
użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;
3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości
użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się
kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia
izolacji;
4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd,
naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;”
Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ
i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego
Wykonawcy.
Klauzula szkód elektrycznych
PYTANIE 130: Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) spowodowane przez wady ukryte;
2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania
wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich
układach i systemach zabezpieczających);
8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego
urządzenia.”
ODPOWIEDŹ 130: Zamawiający w klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) spowodowane przez wady ukryte;
3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby
lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany
we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ
i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego
Wykonawcy.
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Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie
PYTANIE 131: Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody,
nie więcej niż 500 000 zł
ODPOWIEDŹ 131: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych
PYTANIE 132: Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do
wysokości 500 000 zł
ODPOWIEDŹ 132: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia
systemem sum stałych
PYTANIE 133: Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:
[…] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia
(doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty
stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia […]”
ODPOWIEDŹ 133: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie
PYTANIE 134: Prosimy o wprowadzenie po słowie „lądowego” zapisu: „należącymi do
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy
lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”
ODPOWIEDŹ 134: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 135: Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie
umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub
naturalnych właściwości;
2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahnięć temperatury;
3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;
4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w
środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;
5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na
nośnikach magnetycznych i optycznych;
6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem
technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;
8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu
określonego rodzaju mienia,
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9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.
10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”
ODPOWIEDŹ 135: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód
powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych,
spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne
dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w
opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że
sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały
zastosowania.
Klauzula strajków i zamieszek
PYTANIE 136: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej
szkodzie.
ODPOWIEDŹ 136: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
Klauzula ubezpieczenia przepięć
PYTANIE 137: Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody
nie mnij niż 1.000 zł.
ODPOWIEDŹ 137: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 138: Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:
„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego),
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota
odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu
ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu
uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:
 w ubezpieczeniu OC – 60%
 w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%
składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym
obowiązywała umowa.”
ODPOWIEDŹ 138: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 139: Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.
ODPOWIEDŹ 139: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane
od Wykonawców nie zawierały tak szczegółowych informacji.
PYTANIE 140: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym
w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego
aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.
ODPOWIEDŹ 140: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie
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zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie
zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności
i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.
PYTANIE 141: Prosimy o włączenie poniższej klauzuli:
Klauzula IT
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:
1)
utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek
danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej
utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy
układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub
oprogramowania,
lub
2)
nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt
komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty
lub fizycznego uszkodzenia.
Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek
danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania
lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków
trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
ODPOWIEDŹ 141: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli IT.
PYTANIE 142: Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci.
ODPOWIEDŹ 142: Nie.
PYTANIE 143: Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem.
ODPOWIEDŹ 143: Tak.
PYTANIE 144: Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków.
Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.
ODPOWIEDŹ 144: Tak – Budynek Przedszkola nr 1, Budynek Przedszkola nr 9 oraz
wszystkie budynki należące do Muzeum i Budynek Dworca PKP. Wartości budynków
znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.
PYTANIE 145: Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan
nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
ODPOWIEDŹ 145: Kompleksowy przegląd jest realizowany raz w roku, a odcinkowe
przeglądy przeprowadzane są na bieżąco.
PYTANIE 146: Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie.
ODPOWIEDŹ 146: Nie.
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PYTANIE 147: Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy
o ich wskazanie.
ODPOWIEDŹ 147: Nie.
PYTANIE 148: Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową?
ODPOWIEDŹ 148: Obiektem o największej wartości jest cały kompleks należący do OSiR-u
zlokalizowany przy ulicy Sportowej w Będzinie wartość około 22 000 000 zł.
PYTANIE 149: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości
5 000 000 zł?
ODPOWIEDŹ 149: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 150: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu oraz limitu
dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania
i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
spowodowane pokazem sztucznych ogni – zapis: Jeżeli pokaz jest przeprowadzony przez Firmy
do tego uprawnione. Proponowany limit 500 000 zł.
ODPOWIEDŹ 150: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 151: Czy odśnieżanie Miasta jest prowadzone przez Firmy zewnętrze? Czy jest
potwierdzone protokołami?
ODPOWIEDŹ 151: Odśnieżanie miasta jest prowadzone przez firmy zewnętrzne. Działania
są potwierdzone raportami pisemnymi, które zawierają datę, miejsce działań i rodzaj
wykonanej czynności.
PYTANIE 152: Czy place zabaw są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy kontrolne?
ODPOWIEDŹ 152: Place zabaw nie są monitorowane. Na placach zabaw są przeprowadzane
przeglądy kontrolne.
PYTANIE 153: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody związane z przeniesieniem ognia oraz wyrządzone wskutek wybuchu proponowany limit
500 000 zł?
ODPOWIEDŹ 153: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 154: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za
szkody osobowe i i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców proponowany limit 200 000 zł?
ODPOWIEDŹ 154: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 155: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych
w związku z pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi proponowany limit 500 000 zł?
ODPOWIEDŹ 155: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu.
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PYTANIE 156: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w związku z pływalniami oraz
kąpieliska proponowany limit 200 000 zł.
ODPOWIEDŹ 156: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 157: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych proponowany limit 200 000 zł.
ODPOWIEDŹ 157: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 158: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników proponowany limit 500 000 zł.
ODPOWIEDŹ 158: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 159: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu za szkody wyrządzone
wskutek używania urządzeń dźwigowych , wind proponowany limit 300 000 zł.
ODPOWIEDŹ 159: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie
PYTANIE 160: Zwracamy się z z prośbą o podanie liczby osób w ubezpieczeniu NNW
bezimiennym oraz liczbę osób w ubezpieczeniu bezimiennym członków MDP?
ODPOWIEDŹ 160: W ubezpieczeniu NNW bezimiennym OSP Zamawiający zgłasza 50 osób,
a w MDP – 7.
PYTANIE 161:
Bardzo proszę o modyfikację następującego zapisu SIWZ, w części zamówienia dotyczącej
ubezpieczeń komunikacyjnych:
„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej
- holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, awarii,
lub innego zdarzenia (bez limitu km)
Proszę o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:
„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej
- holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, (bez limitu
km)
ODPOWIEDŹ 161:
Zamawiający modyfikuje punkt 2.4.1.2 następująco:
„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej
- holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku (bez
limitu kilometrów), a w przypadku awarii, lub innego zdarzenia (z limitem 300 km).
UWAGA
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1d do SIWZ - zakładka POJAZDY, który
stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
Pełnomocnik Prezydenta
Rafał Adamczyk
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