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Milanówek, dnia 27.02.2015 r.         

TOM.271.1.3.2015 
                           

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15  na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 
 

 
 
Zamawiający odpowiada na następne pytania (zestaw 4, część I), które wpłynęły również w dniu 20 lutego 
2015 roku w sprawie ww. postępowania: 

 
 

1. Prosimy o potwierdzenie że przez termin wypłaty odszkodowania w opisie kryteriów do sposobu 

oceny ofert należy rozumieć termin wypłaty bezspornej części odszkodowania. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający wyjaśnia, że termin wypłaty odszkodowania w opisie kryteriów do sposobu oceny ofert 
dotyczy należnego odszkodowania. 
 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zapisie: „W przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia Zamawiający w toku oceny oferty nie będzie kierował się powyższym 

wzorem” chodziło o otrzymanie przez Zmawiającego tylko jednej oferty.  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuję, że nie będzie kierował się podanymi kryteriami oceny ofert w przypadku, gdy na 
jedną z części zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta spełniająca warunki udziału  
w postępowaniu. 

 
 
Część I A 

 
 

1. prosimy o potwierdzenie że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o których mówi 

zakres ubezpieczenia pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zmawiający informuje, że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o których mówi zakres 
ubezpieczenia nie są w sumie ubezpieczenia, ustanawia się limit w wysokości 1.000.000 zł. 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dot. kosztów pozostałości po szkodzie, Część I, Warunki szczególne, 
str. 3. Zapis otrzymuje brzmienie: 
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„Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, 
mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia start. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN” 
 
 

2. dla dewastacji/wandalizmu prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że limity zostały opisane w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że limit 
dla placów zabaw i boisk sportowych w części I SIWZ, Tabela 2 – limity sum ubezpieczenia w wysokości 
50.000 zł (str. 6) obejmuje kradzież z włamaniem, rabunek oraz dewastację. 
 
 

3. prosimy o informację czy limit wykazany w Tabeli 1 „przepięcia” dotyczy odpowiedzialności za 

szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna wymienionego w zakresie 

ubezpieczenia? Jeżeli tak prosimy o odpowiedź jaki limit dla tego ryzyka jest właściwy?  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zmawiający informuje, że zapis w Tabeli 1 „przepięcia” dotyczy odpowiedzialności za szkody 
spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna wymienionego w zakresie ubezpieczenia i wynosi 350.000 
zł. Jednocześnie zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie limitu dla pośredniego uderzania pioruna, 
Część I, Warunki szczególne, str. 4. Zapis otrzymuje brzmienie: 
„W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do sprzętu elektronicznego) 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane pośrednim 
uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia 
lub wzbudzenia sił elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana 
przepięciem. Limit 350 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek.” 
 
 

4. Jeżeli nie prosimy o zdefiniowanie określenia – przepięcia 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Odpowiedź powyżej. 

 
 
Część I B 
 

1. Prosimy o informację czy Obiekt w Milanówku ul. Brwinowska 2 jako nieużytkowany był 

ubezpieczany w latach dla których została wykazana szkodowość dla tej części 

ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź: Zamawiającego  
 
Zamawiający potwierdza, że Obiekt w Milanówku ul. Brwinowska 2 jako nieużytkowany był 
ubezpieczany w latach dla których została wykazana szkodowość dla tej części ubezpieczenia. 
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2. Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie nieużytkowanego obiektu w  Milanówku w 

zakresie FLEXA? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

Część I D 
 

1. Zgodnie z wykazem 1.2c dla sprzętu elektronicznego wartość 1 472 285,63zł wykazana w 

tabeli 5 zawiera również wartość komputerów w projekcie unijnym. Prosimy o prowadzenie 

prawidłowej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego w tabeli 5. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

 
 
Część I Klauzule obligatoryjne: 
 
 

2. Prosimy o informację czy klauzula reprezentantów dotyczy także ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk dla części I? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ (Część I, str. 17), klauzule bez przypisanej 
przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, dotyczą wszystkich ryzyk. 
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis klauzuli na poniższy (dodając ryzyko mienia od wszystkich 
ryzyk): 
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami ubezpieczonego zakład 
ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, od 
ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
 

3. Czy limity wykazane w klauzulach obligatoryjnych są wspólne dla wszystkich ryzyk 

wykazanych w części I o ile nie mają przypisanej przynależności? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że limity wykazane w klauzulach obligatoryjnych są wspólne dla wszystkich 
ryzyk wykazanych w części I o ile nie mają przypisanej przynależności. 
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4. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń 

maszyn i urządzeń z katalogu klauzul obligatoryjnych? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

5. Jeżeli nie to czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w klauzuli na:  

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 

mechanicznych spowodowanych: 

a. działaniem człowieka, za które uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b. wadami produkcyjnymi, za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu 

lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 

wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy 

c. przyczynami eksploatacyjnymi, za które uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska 

fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe 

działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

d. dostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny 

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym 

zakończeniu prób eksploatacyjnych. 

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

b) we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, paliwa, 

katalizatory, chłodziwa itp. 

c) we wszelkiego rodzaju narzędziach wymiennych takich jak matryce, formy, stemple, 

elektrody, narzędzia do obróbki skrawaniem itp. 

d) powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

e) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

f) w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

g) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 

o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć, 

h) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i 

remontów, 

i) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia, 

j) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści 

k) w postaci utraty zysku 

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł 
 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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6. czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia awarii i 

uszkodzeń maszyn i urządzeń do wartości 50 000PLN na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

7.  Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli 

ochrony dla miejsc w przebudowie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

8. Jeżeli nie to czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w tej klauzuli w 
wysokości 500 000PLN? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

 
CZĘŚĆ II A 
 
 

1. prosimy o informację jaka jest wartość najdroższe eksponatu który został zgłoszony do 

ubezpieczenia, co to jest i w której z ubezpieczonych lokalizacji się znajduje? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że najdroższe eksponaty to: 

1) Ołtarz Wniebowzięcia NMP o wartości 300.000,00 zł, który znajduje się w Muzeum Tatrzańskim 
im. DRA Tytusa Chałubińskiego,  

2) Kapliczka Boże Narodzenie o wartości 210.000,00 zł, która znajduje się w budynku Urzędu 
Miasta ul. Spacerowa 4. 

 
Poniżej Zamawiający przedstawia wykaz eksponatów, które zostały użyczone wraz z lokalizacją. 
Pozostałe eksponaty znajdują się w budynku urzędu przy ul. Spacerowej 4. 
 
 

ZESTAWIENIE RŻEŹB PRZEKAZANYCH W UŻYCZENIE  

 1.Kancelaria  Sejmu, Biblioteka Sejmowa  

       ul. Wiejska 4/6/8 

        00-902 Warszawa 

1 SZTUKI PIĘKNE  PŁASKORZEŹBA DO GMACHU SEJMU 20 000,00 

2 POLSKA ZRZUCA KAJDANY FRAGMENT Z SEJMU(Wyzwolenie I) 15 000,00 

3 PŁASKORZEŹBA Z SEJMU FRAGMENT 1 1954-55(Wyzwolenie II) 20 000,00 

4 
ORKA  1 FRAGMENT Z SEJMU 20 000,00 

ORKA 2 FRAGMENY Z SEJMU 20 000,00 

5 POLITYCY   LEWICA Z PRAWICĄ 15 000,00 

6 RZEMIOSŁO CZ.1 20 000,00 
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RZEMIOSŁO CZ.2 20 000,00 

7 SPORT FRAGMENT Z SEJMU 15 000,00 

8 SZYSZKI PŁASKORZEŹBA  DEKORACYJNA (JABŁONKA) 12 000,00 

9 JABŁKOWANIE PŁASKORZEŹBA  FRAGMENT Z SEJMU 15 000,00 

  RAZEM 192 000,00 

2 

 
MUZEUM TATRZAŃSKIE  im. DRA TYTUSA  
CHAŁUBIŃSKIEGO 
ul. Krupówki 10 
34-500 Zakopane  

1 

MENSA  OŁTARZOWA Z TABERNAKULUM  OŁTARZ    

WNIEBOWZIĘCJA NMP 30 000,00 

2 OŁTARZ WNIEBOWZIĘCJA NMP ELEMENTY 300 000,00 

3 OŁTARZ WNIEBOWZIĘCJA TRYPTYK CZĘŚCI BIOCZNE 240 000,00 

  RAZEM 570 000,00 

3. PRACOWNIA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI 

GRAZYNA ŚNIADEWICZ 

ul. Kościelna 5A 

05-822 Milanówek 

1 AUTOPORTRET 12 000,00 

2 POSTAĆ STOJĄCEGO MĘŻCZYZNY CHOPIN 15 000,00 

  RAZEM 27 000,00 

  OGÓŁEM wartość przekazanych eksponatów wynosi 789 000,00 

 

 

2.  Czy budynek w którym znajdują się zbiory muzealne przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku to 

Pawilon C ubezpieczony w części I? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Tak, rzeźby znajdują się w budynku C przy ul. Spacerowej 4. 
 

3. Prosimy o informację w jaki sposób są transportowane i zabezpieczane zbiory muzealne 

podczas transportu między lokalizacjami zamawiającego? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zbiory muzealne transportowane są w skrzyniach, zabezpieczone folią bąbelkową, papierem. W 
niektórych przypadkach transportem zajmuje się firma profesjonalna, które jednocześnie w zakresie 
swojej usługi ponosi ciężar ubezpieczenia. 
 

4. prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka dewastacji wandalizmu w wysokości 50 000zł 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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Część II Klauzule obligatoryjne 
 

1. Klauzula reprezentantów – w związkiem z brakiem w część II, ubezpieczenia od ognia i 

INNYCH zdarzeń należy rozumieć że klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ (Część II, str. 31), klauzule bez przypisanej 
przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, dotyczą wszystkich ryzyk. 
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis klauzuli na poniższy (dodając ryzyko mienia od wszystkich 
ryzyk): 
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami ubezpieczonego zakład 
ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, od 
ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
 

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń 

maszyn i urządzeń z katalogu klauzul obligatoryjnych? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

3. Jeżeli nie to czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w klauzuli na: „ Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 

mechanicznych spowodowanych: 

e. działaniem człowieka, za które uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

f. wadami produkcyjnymi, za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu 

lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 

wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy 

g. przyczynami eksploatacyjnymi, za które uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska 

fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe 

działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

h. dostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny 

4. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym 

zakończeniu prób eksploatacyjnych. 

5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

l) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

m) we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, paliwa, 

katalizatory, chłodziwa itp. 
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n) we wszelkiego rodzaju narzędziach wymiennych takich jak matryce, formy, stemple, 

elektrody, narzędzia do obróbki skrawaniem itp. 

o) powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

p) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

q) w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

r) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 

o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć, 

s) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i 

remontów, 

t) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia, 

u) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści 

v) w postaci utraty zysku 

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł 
 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

4. czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia awarii i 

uszkodzeń maszyn i urządzeń do wartości 50 000PLN na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

 
CZĘŚĆ III 
 
 

1. prosimy o potwierdzenie że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o których mówi 

zakres ubezpieczenia pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia 

 
Odpowiedź:  
 
Zmawiający informuje, że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o których mówi zakres 
ubezpieczenia nie są w sumie ubezpieczenia, ustanawia się limit w wysokości 1.000.000 zł. 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dot. kosztów pozostałości po szkodzie, Część IIII, Warunki szczególne, 
str. 37. Zapis otrzymuje brzmienie: 
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, 
mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia start. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN. 
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2. dla dewastacji/wandalizmu prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

 
3. w związku z ubezpieczenie urządzeń i wyposażenie w wartości nominalnej prosimy  

o informację jakie urządzenia i wyposażenie zostały zgłoszone do ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający zmienił wartość nominalną na wartość księgową brutto, zmiany są naniesione  
w przedmiotowym załączniku 
 
 
 

CZĘŚĆ III Klauzule obligatoryjne 
 
 
 

1. Klauzula reprezentantów – w związkiem z brakiem w część II, ubezpieczenia od ognia i 

INNYCH zdarzeń należy rozumieć że klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ (Część III, str. 46), klauzule bez przypisanej 
przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, dotyczą wszystkich ryzyk. 
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis klauzuli na poniższy (dodając ryzyko mienia od wszystkich 
ryzyk): 
 
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami ubezpieczonego zakład 
ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, od 
ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
 

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń 

maszyn i urządzeń z katalogu klauzul obligatoryjnych? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

3. Jeżeli nie to czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w klauzuli na: „ Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 

mechanicznych spowodowanych: 

i. działaniem człowieka, za które uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
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j. wadami produkcyjnymi, za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu 

lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 

wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy 

k. przyczynami eksploatacyjnymi, za które uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska 

fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe 

działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

l. dostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny 

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po 

pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

w) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

x) we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, paliwa, 

katalizatory, chłodziwa itp. 

y) we wszelkiego rodzaju narzędziach wymiennych takich jak matryce, formy, stemple, 

elektrody, narzędzia do obróbki skrawaniem itp. 

z) powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

aa) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

bb) w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

cc) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 

o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć, 

dd) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i 

remontów, 

ee) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia, 

ff) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści 

gg) w postaci utraty zysku 

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł 
 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

5. czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia awarii i 

uszkodzeń maszyn i urządzeń do wartości 50 000PLN na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli 

ochrony dla miejsc w przebudowie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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7. Jeżeli nie to czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w tej klauzuli w 

wysokości 500 000PLN? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
CZĘŚĆ III H 
 
 

1. Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający poniżej przedstawia informacje o szkodach : 
 
INFORMACJE O SZKODACH 2010-2012 

Jednostka Przyczyna 
Data 
zdarzenia 

Wypłaty 

ZGKiM Uszkodzenie drzwi i kradzież  17-12-2011 1155 

RAZEM 1 155,00 zł 

 
 
 

2. Na jaki dzień została podana szkodowość? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w SIWZ jest szkodowością podaną na dzień 05.01.2015. 
 
 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            /-/ 

                                                                                           Anna Zajączkowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


