Informacja dla Wykonawców z dnia 17.12.2015 r. - KPT/NZ/08/2015

Kalisz, dnia 17 grudnia 2015 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Oznaczenie sprawy KPT/NZ/08/2015
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na
usługę „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”
W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ oraz
Opisu Przedmiotu Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe
udziela poniżej odpowiedzi na pytania:

CZĘŚĆ I zamówienia: Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
Pytanie nr 1.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 2.
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 3.
Prosimy o informację nt. stanu obiektów, czy są prowadzone przeglądy i konserwacje zgodnie z
przepisami prawa.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający wyjaśnia iż stan obiektów budowlanych jest dobry, przeglądy i konserwacje są prowadzone
zgodnie z przepisami prawa.
ROZDZIAŁ 2 Ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej
I.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów dla poniższych klauzul:
Pytanie 4.1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji – 3.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.1.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000,00 PLN n jedno i wszystkie
zdarzenia dla nowych lokalizacji.
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Pytanie 4.2. przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - 100.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.2.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN n jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
jednocześnie ustala nowy limit dla przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w wys.
250 000,00 PLN
Pytanie 4.3. katastrofa budowlana – 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Czy zakres ubezpieczenia odnosi się tu do 5.8. Klauzula katastrofy budowlanej?
Odpowiedź na pytanie 4.3
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN n jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla katastrofy budowlanej, jednocześnie ustala nowy limit
dla katastrofy budowlanej na jedno i wszystkie zdarzenia w wys. 3 000 000,00 PLN.
Pytanie 4.4. kradzież z włamaniem i rabunek – czy zakres i limity ubezpieczenia odnoszą się tu do ust. 8.
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI?
Odpowiedź na pytanie 4.4.
Limity dla ryzyk kradzieżowych dotyczących poszczególnych składników mienia zostały opisane w pkt 8.
Rozdział II, Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 4.5. dewastacja (wandalizm) – 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Czy zakres ubezpieczenia odnosi się tu do 5.7. Klauzula ubezpieczenia wandalizmu?
Odpowiedź na pytanie 4.5
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wys. 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu, jednocześnie wprowadza limit dla ryzyka
wandalizmu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys. 100 000,00 PLN.
Zakres ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu został opisany w klauzuli 5.7. Rozdział II, Załącznika nr 1
do SIWZ.
Pytanie 4.6.
Szyby i inne szklane przedmioty od stłuczenia - czy zakres i limity ubezpieczenia odnoszą się tu do 5.6.
Klauzula rozbicia powierzchni szklanych oraz 8.4. 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
odniesieniu do przedmiotów od stłuczenia w rocznym okresie ubezpieczenia (tj. szyby okienne i
drzwiowe, neony, tablice świetlne, przegrody ścienne, płyty marmurowe itp.)?
Odpowiedź na pytanie 4.6.
Zamawiający wyjaśnia że limit dla rozbicia powierzchni szklanych wynosi 10 000,00 PLN w rocznym
okresie ubezpieczenia i dotyczy wewnętrznych i zewnętrznych szyb okiennych i drzwiowych, neonów,
tablic świetlnych, przegród ściennych, płyt marmurowych itp.
Pytanie 4.7.
Klauzula uderzenia pojazdu własnego – 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.7.
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie limitu dla klauzuli uderzenia pojazdu własnego w
wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyższej franszyzy redukcyjnej dla 5.8. Klauzula
katastrofy budowlanej – 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN?
Odpowiedź na pytanie nr 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości
odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN, Jednocześnie ustala wysokość franszyzy redukcyjnej dla
klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 PLN
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Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści 5.8. Klauzula katastrofy budowlanej na:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli
bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
2. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub
wymiany,
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i
integralną część budynku,
c) awarii instalacji.
3. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub
wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.
Odpowiedź na pytanie nr 6.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej treści klauzuli treści katastrofy
budowlanej. Jednocześnie informuję iż zastosowanie ma definicja katastrofy budowlanej przedstawiona w
Art. 73 – Prawo budowlane.
Pytanie nr 7.
W odniesieniu do 12.1. Klauzula dotycząca zabezpieczenia majątku prosimy o podanie 2 dogodnych dla
Zamawiającego terminów przeprowadzenia lustracji.
Odpowiedź na pytanie nr 7.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia oględzin w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia. Konkretny termin zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 2.3. Klauzula pełnego pokrycia wartości księgowej brutto
- Klauzula likwidacyjna?
Odpowiedź na pytanie nr 8.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli pełnego pokrycia wartości księgowej brutto Klauzula likwidacyjna?
II.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów dla poniższych klauzul:
Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych - 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie nr 9.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia urządzeń
zewnętrznych w wys. 10 000,00 PLN, jednocześnie ustala limit w wys. 20 000,00 PLN
III.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA WRAZ Z KLAUZULAMI DODATKOWYMI

PROWADZONEJ

Pytanie nr 10
W odniesieniu do pkt. 6.2 - prosimy o zmianę wyrażenia „na jedno i wszystkie zdarzenia” i zastąpienie go
„na jedno i wszystkie wypadki”
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wyrażenia „na jedno i wszystkie zdarzenia” i zastąpienie go „na
jedno i wszystkie wypadki”
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Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone limity odpowiedzialności ustalone są na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający potwierdza że wszystkie wprowadzone limity odpowiedzialności ustalone są na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 12.
W odniesieniu do pkt. 4.5 - prosimy o przekazanie treści klauzuli czystych strat finansowych oraz
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN
Odpowiedź na pytanie nr 12
Poniżej przedstawiamy treść klauzuli czystych strat finansowych, max wysokość franszyzy dla tej klauzuli
została ustalona na poziomie 5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN
Klauzula – włączenie odpowiedzialności za czyste szkody majątkowe
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste
szkody majątkowe.
2. Za czystą szkodę majątkową uważa się szkodę niebędącą konsekwencją ani szkody osobowej, ani
szkody rzeczowej. Utrata rzeczy nie jest traktowana jako czysta szkoda majątkowa.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzonej na mocy niniejszej klauzuli, wyłączona zostaje
odpowiedzialność za szkody:
1) wynikające z odpowiedzialności za produkt;
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.
4. Z a 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.
5. Odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli jest
ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
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Pytanie nr 13
W odniesieniu do pkt. 4.2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt. 4.2 na treść
poniższej klauzuli:
Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o:
1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub
innej
formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione
przez osoby trzecie.
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez
nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje
w określonym czasie i miejscu.
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z
którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia
wypadku.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne
wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza,
wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedstawionej powyżej treści klauzuli w odniesieniu do
pkt 4.2.
ROZDZIAŁ 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne
Pytanie nr 14.
Prosimy o podanie liczby kursów międzynarodowych wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający nie prowadzi regularnej komunikacji międzynarodowej. W ciągu ostatnich 12 m-cy miały
miejsce dwa kursy międzynarodowe, do Czech i Słowacji. Charakter incydentalny kursów
międzynarodowych wynika z tego, że kursy te są związane przede wszystkim z wynajmem autobusów.
III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEO I KRADZIEŻY (AC)
Pytanie nr 15.
W odniesieniu do pkt. 2.1.10. prosimy o zmianę zapisu z „pod prawidłowo oznakowany wiadukt, most” na
„pod nieprawidłowo oznakowany wiadukt, most”.
Odpowiedź na pytanie nr 15.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w odniesieniu do pkt 2.1.10.
Pytanie nr 16
W odniesieniu do pkt. 2.4 prosimy o dodanie „europejskiej części” Rosji.
Odpowiedź na pytanie nr 16.
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanej treści. Jednocześnie Zamawiający nadaje pkt.
2.4 nowe, następujące brzmienie: „Ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC objęte są szkody powstałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich, z wyłączeniem krajów:
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.”
Pytanie nr 17
W odniesieniu do pkt. 2.5 prosimy o dodanie „europejskiej części” Rosji.
Odpowiedź na pytanie nr 17.
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanej treści. Jednocześnie Zamawiający nadaje pkt.
2.5 nowe, następujące brzmienie: „Ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieży objęte są zdarzenia
powstałe na terenie RP oraz pozostałych krajów europejskich z wyłączeniem krajów: Rosji, Białorusi,
Ukrainy, Mołdawii.”
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CZĘŚĆ II zamówienia: Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.
Pytanie nr 1.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 2.
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 3.
Prosimy o informację nt. stanu obiektów, czy są prowadzone przeglądy i konserwacje zgodnie z
przepisami prawa.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający wyjaśnia iż stan obiektów budowlanych jest dobry, przeglądy i konserwacje są prowadzone
zgodnie z przepisami prawa.
ROZDZIAŁ 2 Ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej
I.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów dla poniższych klauzul:
Pytanie 4.1. Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji – 3.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.1.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000,00 PLN n jedno i wszystkie
zdarzenia dla nowych lokalizacji.
Pytanie 4.2. przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - 100.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.2.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN n jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
jednocześnie ustala nowy limit dla przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w wys.
250 000,00 PLN
Pytanie 4.3. katastrofa budowlana – 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Czy zakres ubezpieczenia odnosi się tu do 5.8. Klauzula katastrofy budowlanej?
Odpowiedź na pytanie 4.3
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN n jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla katastrofy budowlanej, jednocześnie ustala nowy limit
dla katastrofy budowlanej na jedno i wszystkie zdarzenia w wys. 3 000 000,00 PLN.
Pytanie 4.4. kradzież z włamaniem i rabunek – czy zakres i limity ubezpieczenia odnoszą się tu do ust. 8.
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI?
Odpowiedź na pytanie 4.4.
Limity dla ryzyk kradzieżowych dotyczących poszczególnych składników mienia zostały opisane w pkt 8.
Rozdział II, Załącznika nr 1 do SIWZ.
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Pytanie 4.5. dewastacja (wandalizm) – 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Czy zakres ubezpieczenia odnosi się tu do 5.7. Klauzula ubezpieczenia wandalizmu?
Odpowiedź na pytanie 4.5
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wys. 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu, jednocześnie wprowadza limit dla ryzyka
wandalizmu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys. 100 000,00 PLN.
Zakres ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu został opisany w klauzuli 5.7. Rozdział II, Załącznika nr 1
do SIWZ.
Pytanie 4.6.
Szyby i inne szklane przedmioty od stłuczenia - czy zakres i limity ubezpieczenia odnoszą się tu do 5.6.
Klauzula rozbicia powierzchni szklanych oraz 8.4. 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
odniesieniu do przedmiotów od stłuczenia w rocznym okresie ubezpieczenia (tj. szyby okienne i
drzwiowe, neony, tablice świetlne, przegrody ścienne, płyty marmurowe itp.)?
Odpowiedź na pytanie 4.6.
Zamawiający wyjaśnia że limit dla rozbicia powierzchni szklanych wynosi 10 000,00 PLN w rocznym
okresie ubezpieczenia i dotyczy wewnętrznych i zewnętrznych szyb okiennych i drzwiowych, neonów,
tablic świetlnych, przegród ściennych, płyt marmurowych itp.
Pytanie 4.7.
Klauzula uderzenia pojazdu własnego – 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 4.7.
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie limitu dla klauzuli uderzenia pojazdu własnego w
wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyższej franszyzy redukcyjnej dla 5.8. Klauzula
katastrofy budowlanej – 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN?
Odpowiedź na pytanie nr 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości
odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN, Jednocześnie ustala wysokość franszyzy redukcyjnej dla
klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 PLN
Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści 5.8. Klauzula katastrofy budowlanej na:
1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli
bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
2. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub
wymiany,
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i
integralną część budynku,
c) awarii instalacji.
3. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub
wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.
Odpowiedź na pytanie nr 6.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej treści klauzuli treści katastrofy
budowlanej. Jednocześnie informuję iż zastosowanie ma definicja katastrofy budowlanej przedstawiona w
Art. 73 – Prawo budowlane.
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Pytanie nr 7.
W odniesieniu do 12.1. Klauzula dotycząca zabezpieczenia majątku prosimy o podanie 2 dogodnych dla
Zamawiającego terminów przeprowadzenia lustracji.
Odpowiedź na pytanie nr 7.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia oględzin w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia. Konkretny termin zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą.
Pytanie nr 8.
W odniesieniu do pkt. 2.4. Klauzula włączenia do zakresu ubezpieczenia budynków nie użytkowanych
powyżej 30 dni – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli poniższej treści:
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach,
budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z
eksploatacji na czas powyżej 30 dni, z zastrzeżeniem że:
a) przedmiotowe lokalizacje są ogrodzone i całodobowo dozorowane,
b) maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania, z zastrzeżeniem pkt. c),
c) instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.
Odpowiedź na pytanie nr 8.
Zamawiający wyrażą zgodę na zaproponowaną treśc klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji pod
warunkiem wykreślenia z treści klauzuli warunku całodobowego dozoru.
Pytanie nr 9.
W odniesieniu do pkt. 1.1 – tabela nr 1 – prosimy o podanie obowiązującej łącznej sumy ubezpieczenia
(zgodnie z podanym podziałem na poszczególne składniki mienia wynosi 2.884.693,72 PLN – w
podsumowaniu jest 6.019.870,52 PLN)
Odpowiedź na pytanie nr 9.
Zamawiający wyjaśnia że łączna suma ubezpieczenia mienia wynosi 2 884 693,72 PLN.
Pytanie nr 10.
W odniesieniu do pkt. 2.4 - prosimy o następujące informacje dotyczące miejsca ubezpieczenia ul.
Majkowska 26, 62-800 Kalisz:
- jaka działalność jest tam aktualnie prowadzona?
- czy teren jest całodobowo dozorowany?
- jakie są dalsze plany zagospodarowania tego mienia?
- kiedy planowane jest ponowne włączenie do eksploatacji?
- opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Odpowiedź na pytanie nr 10.
Zamawiający oświadcza, że:
* Na terenie lokalizacji przy ul. Majkowskiej 26 w Kaliszu, od 01.01.2016 r. nie będzie prowadzona
działalność.
* Lokalizacja nie jest całodobowo dozorowana. Teren lokalizacji jest ogrodzony, dostęp do obiektów jest
zabezpieczony, w ciągu dnia mogą przebywać pracownicy ubezpieczonego lub osoby działające w jego
imieniu.
* Lokalizacja przeznaczona jest do zbycia.
* Ponowne włączenie do eksploatacji nie jest rozpatrywane z uwagi na odpowiedź powyżej.
* Na terenie lokalizacji brak szczególnych zabezpieczeń ppoż. W pobliżu jest sprawna, miejska instalacja
hydrantów zewnętrznych. Z uwagi na zaprzestanie eksploatacji do budynków znajdujących się w tym
miejscu zostanie odcięta dostawa mediów. Brak szczególnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych okna i drzwi są w należytym stanie technicznym i zamknięte. Teren ogrodzony i częściowo w porze
nocnej oświetlony.
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Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 2.3. Klauzula pełnego pokrycia wartości księgowej brutto
- Klauzula likwidacyjna?
Odpowiedź na pytanie nr 11.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli pełnego pokrycia wartości księgowej brutto Klauzula likwidacyjna?

II.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 12.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów dla poniższych klauzul:
Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych - 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie nr 12.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia urządzeń
zewnętrznych w wys. 10 000,00 PLN, jednocześnie ustala limit w wys. 20 000,00 PLN

III.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA WRAZ Z KLAUZULAMI DODATKOWYMI

PROWADZONEJ

Pytanie nr 13
W odniesieniu do pkt. 6.2 - prosimy o zmianę wyrażenia „na jedno i wszystkie zdarzenia” i zastąpienie go
„na jedno i wszystkie wypadki”
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wyrażenia „na jedno i wszystkie zdarzenia” i zastąpienie go „na
jedno i wszystkie wypadki”
Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone limity odpowiedzialności ustalone są na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający potwierdza że wszystkie wprowadzone limity odpowiedzialności ustalone są na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 15.
W odniesieniu do pkt. 4.5 - prosimy o przekazanie treści klauzuli czystych strat finansowych oraz
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN
Odpowiedź na pytanie nr 15
Poniżej przedstawiamy treść klauzuli czystych strat finansowych, max wysokość franszyzy dla tej klauzuli
została ustalona na poziomie 5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN
Klauzula – włączenie odpowiedzialności za czyste szkody majątkowe
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,
włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste
szkody majątkowe.
2. Za czystą szkodę majątkową uważa się szkodę niebędącą konsekwencją ani szkody osobowej, ani
szkody rzeczowej. Utrata rzeczy nie jest traktowana jako czysta szkoda majątkowa.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzonej na mocy niniejszej klauzuli, wyłączona zostaje
odpowiedzialność za szkody:
1) wynikające z odpowiedzialności za produkt;
2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
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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.
4. Z a 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.
5. Odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli jest
ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
Pytanie nr 16
W odniesieniu do pkt. 4.2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt. 4.2 na treść
poniższej klauzuli:
Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o:
1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub
innej
formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione
przez osoby trzecie.
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez
nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje
w określonym czasie i miejscu.
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z
którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia
wypadku.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne
wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza,
wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedstawionej powyżej treści klauzuli w odniesieniu do
pkt 4.2.
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ROZDZIAŁ 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne
II. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEO I KRADZIEŻY (AC)
Pytanie nr 17.
W odniesieniu do pkt. 2.1.10. prosimy o zmianę zapisu z „pod prawidłowo oznakowany wiadukt, most” na
„pod nieprawidłowo oznakowany wiadukt, most”.
Odpowiedź na pytanie nr 17.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w odniesieniu do pkt 2.1.10.

Kalisz, dnia 17.12.2015 r.

Prezes Zarządu
/-/
Mariusz Wdowczyk
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