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Skierniewice, dnia 24.11.2012 r. 
  
  
  

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  Sp. z o. o.   
Ul. Czerwona 7                        
96-100 Skierniewice 
       
( Zamawiający ) 

  
Nr  postępowania: MZK.09.P.2012 

 
  
publikacja ogłoszenia  w BZP pod numerem: 446754 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 r., 

na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 3 (SIWZ) 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi p.n.:  
  
KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNIKACJI SP. Z O.O.  W  SKIERNIEWICACH NA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 R. 
  

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi:  

  
Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony ( klauzule obligatoryjne) klauzuli 
ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji? 
 

Odpowiedź: 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA SKRÓCENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY W TREŚCI TEJ KLAUZULI DO 30 DNI. 

  
Pytanie nr 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności lub posiadania mienia w odniesieniu do klauzuli skutków opadów lub naporu 
śniegu oraz klauzuli przeniesienia ognia, wichury i zalania intencją Zamawiającego byłby 
odpowiedzialny w myśl przepisów prawa. 
 
Odpowiedź : 
 
TAK, DOTYCZY WYŁACZNIE ZDARZEŃ, ZA  KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BYŁBY ODPOWIEDZIALNY 
W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA. 
  
Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony ( klauzule obligatoryjne)klauzuli 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 

Odpowiedź : 
 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY, WYKONAWCA MA PRAWO ZGODNIE Z TREŚCIĄ 
KLAUZULI DOKONAĆ INSPEKCJI WE WŁASNYM ZAKRESIE I WYDAĆ STOSOWNE 
ZALECENIA. JEŚLI NIE WYDA ZALECEŃ, WÓWCZAS WYKONAWCA PRZYJMUJE SYSTEM 
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ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH,  OKREŚLONY W 
SIWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 
 
Pytanie nr 4: 
 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego odtworzenia limitów (klauzule obligatoryjne) nie 
będzie miała zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności lub posiadania mienia. 

 
Odpowiedź : 
 
TAK KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA LIMITÓW NIE MA ZASTOSOWANIA DO 
RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Pytanie nr 5: 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie przedmiotu i odpowiedzialności ubezpieczyciela z 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym w związku 
z wykonywaniem działalności gospodarczej i  wykonywaniem usług naprawy pojazdów wulkanizacji i 
instalacji gazowych poniżej 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe środowisku naturalnym, 
wyrządzone osobom trzecim, polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała, rozstroju 
zdrowia albo zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, ujawnione w okresie ubezpieczenia, wynikające z 
wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia, wydzielenia się dymu, oparów, sadz, kwasów, zasad, 
toksycznych chemikaliów ( płynnych lub gazowych) zbędnych materiałów lub innych substancji 
zanieczyszczających glebę, atmosferę bądź zbiornik wodny w przypadku gdy:  

1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone 

protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji, 

2) przyczyną wyładowania , wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub 

zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani  nieprzewidziane przez 

Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 

3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a 

pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od 

początku zdarzenia. 

Naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska może skutkować odmową 
wypłaty części lub całości odszkodowania, jeżeli niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie 
szkody jej rozmiar. 
 
Odpowiedź: 
 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ TREŚCI KLAUZULI POD WARUNKIEM 
WYKREŚLENIA Z PROPONOWANEJ TREŚCI KLAUZULI " NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA MOŻE SKUTKOWAĆ ODMOWĄ 
WYPŁATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODSZKODOWANIA , JEŻELI NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU 
MIAŁO WPŁYW NA POWSTANIE SZKODY LUB JEJ ROZMIAR" 
  
 
 

 
Podpisał: 
mgr inż. Karol Dratkiewicz 
Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. 
w Skierniewicach 
 
 
 
 

 


