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Skierniewice, dnia 16.12.2016 r. 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

MZK.07 .P.2016 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogran iczonego, 

o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia M iejskiego Zakładu 

Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach (2 Pakiety) 

publikacja ogłoszenia w BZP pod numerem: 365535- 2016; data zamieszczenia: 13.12.2016r., 
na stronie internet owej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na t ablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego . 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR l (SIWZ} 

Pon iżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania 

przetargowego: 

PAKIET l 

Pytanie nr l 
Proszę o przesun ięcie terminu składania ofert do 23.12.2016r. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składan ia ofert. 

Pytanie nr 2 
Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu: 

deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (cztery} 
huragan - działan ie wiatru o prędkości nie mniejszej n iż 17,5 m/s 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wprowadza następującą zmianę zapisu do zakresu ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: 
deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 2 (dwa), który 
ustala IMiGW, w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i 
rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 
W związku z powyższym modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia . 
W odniesieniu do zmiany definicji huraganu Zamawiający informuje, że nie modyfikuje zapisów 
SIWZ w przedmiotowym zakresie. 



Strona 2 z 7 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada mienia tzw. pustostanów. 

Pytanie nr 4 
Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, proszę o wskazanie 
tego mienia (z podaniem sum ubezpieczenia). 

Odpowiedź: 

Zamawiający na dzień ogłoszenia postępowania nie podaje do ubezpieczenia mienia wyłączonego z 
eksploatacji. 

Pytanie nr 5 
W odniesieniu do mienia nie użytkowanego przez okres dłuższy niż 30 dni tzw. pustostanów oraz 
w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia 
ograniczonego do flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Jednocześnie proszę o wprowadzenie przedmiotowych zmian do kl. nr 25- klauzula ochrony mienia 
wyłączonego 

z eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 6 
Proszę o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu OC w latach 2014 i 2015 (dot. pakietu 1). 

Odpowiedź: 

Pytanie nr 7 
Czy miejsca ubezpieczenia zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w okresie 
ostatnich 20 lat dotkn ięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu 
wód gruntowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że miejsca ubezpieczenia zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami 
SIWZ nie zostały w okresie ostatnich 20 lat dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku 
z podniesieniem się poziomu wód gruntowych. 

Pytanie nr 8 
Czy miejsca ubezpieczenia zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zap isami SIWZ są zagrożone 
ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesien iem się poziomu wód gruntowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że miejsca ubezpieczenia zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami 
SIWZ nie są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu 
wód gruntowych. 

Pytanie nr 9 
Proszę o podanie liczby gaśnic i ich wydajność w poszczególnych lokalizacjach (obiektach) 
zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedł:~rnlewice ul. Czerwona 7-9 gaśnic 

;fr·'/ 



Pytanie nr 10 

Skierniewice, ul. Armii Krajowej 4 - 6 gaśnic 
Autobusy- 30 gaśnic 
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Proszę o wyłącze nie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzia lności za skutki za niedbań w odśnieżani u . 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 11 
P roszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zalania 
od podłoża mienia znajdującego się w pomieszczeniach usytułowanych po n iżej poziomu grunt u, jeśli 
mienie to było składowane bezpośrednio na podłodze lub n iżej niż 10 cm nad podłogą, chyba że 
sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 12 
Proszę o wprowadzenie w klauzuli składowania nastę pującej treści : 

" Och roną ubezpieczen iową nie są o bjęte szkody powstałe wskutek za lania od podłoża 

środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach 
składowych usyt uowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 
10 cm nad podłogą, chyba że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub 
wysokość szkody" 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wprowadzenia zaproponowanej treści 

klauzuli. 

Pytanie nr 13 
Proszę o wyłączen ie z ochrony na stępujących przedmiotów ubezpieczenia: 

• ławki- od k radzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

• pojazdy będące własnością osób trzecich (stanowiące mienie powierzone) - od 

kradzieży 

z włamaniem, rabunku i dewastacji 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 14 

Proszę o wprow adzenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej: 

" Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, 
strony uzgov, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstole w wyniku 
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katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się 
całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w 
obiektach: 
- których wiek przekracza 50 lat, 

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zr' 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wprowadzenia zaproponowanej treści 

klauzuli. 

Pytanie nr 15 
Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli robót budowlano- remontowych: 

"Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub 
załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 
250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, 
objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji 
budynków l pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym. 
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli 
obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, 
będących własnością 

lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego 

ubezpieczeniem mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało 
zniszczone 
lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano- montażowych. 
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują 
prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem 
konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. 
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub 
odbudowy 
z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i 
standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/ lub kosztorysem 
przedłożonym przez Ubezpieczając_ego l Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami 
kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia 
wystąpienia szkody. 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkodv, nie mniej niż 500,00 PLN" 

Odpowiedż: 

Zamawiający 

klauzuli . 
przewiduje możliwości wprowadzenia zaproponowanej treści 
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Pytanie nr 16 
Jakie prace remontowo - budowlane będą wykonywane w okresie ubezpieczenia? Czy przedmiotowe 
prace wymagają zgody na budowę i/lub przebudowę i czy są związane z naruszeniem konstrukcji 

nośnej budynku i/lub konstrukcji dachu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje prac remontowo budowlanych wymagających pozwolenia na budowę 
i związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu 

Pytanie nr 17 
Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli kradzieży zwykłej: 

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu 
powstale na skutek kradzieży zwyklej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i 
nie będącą efektem rabunku. Niezależnie 

od wylączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody: 
- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania 

umyślnego ubezpieczającego, 

- szkody w gotówce i jej substytutach. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o 
zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - 10.000 zł 
Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli: 5% 

każdej szkody, 
nie mniej, niż 200 zł na każde zdarzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wprowadzenia zaproponowanej t reści 

klauzuli. 

Pytanie nr 18 
Proszę o wprowadzenie w klauzuli samolikwidacji limitu S .OOOzł (dat. zarówno AR, j ak i EEI) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 19 
Proszę o wprowadzenie franszyz redukcyjnych: w ubezpieczeniu AR SOOzł, w ubezpieczeniu EEI 300zt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możl iwości wprowadzenia proponowanej zmiany. 

Pytanie nr 20 
Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres od powiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Odpowiedź : udziela Zamawiają r 
~ 
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Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. Zakres odpowiedzialności ma 
być zgodny z odpowiedzialnością ustawową Zamawiającego . 

Pytanie nr 21 
Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżel i OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ z 
wyjątkiem ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. C pakietu l , gdzie Zamawiający 
wyraźnie określił katalog włączeń odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie do 
ubezpieczenia. 

Pytanie nr 22 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

Pytanie nr 23 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnymi protokołami ; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazan ie budynków, 
budowli insta lacj i niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są okresowym przeglądom. Przeglądy są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem i 
obowiązującymi przepisami . 

Pytanie nr 24 
Proszę o podanie informacji co jest produktem u Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje, że produktem zgłoszonym do ubezpieczenia OC działalności są paliwa, 
oleje i inne akcesoria samochodowe. 

Pytanie nr 25 
Proszę o informację czy'f.S~puje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji 
sąsiednich . Jeśli tak, t ;;_ o podanie profilu działalności i nazwy zakła du . 

lfr/ 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony 
lokalizacji sąsiednich . 

Pytanie nr 26 

Proszę o podanie PML na lokalizację z uwzględnieniem wszystkich ryzy (majątek, elektronika). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prawie 100% mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się 
lokalizacji przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca ma prawo 
do przeprowadzenia lustracji przed złożeniem oferty celem dokonania właściwej oceny ryzyka. 

PAKIET 2 

Pytanie nr 27 

Proszę o wprowadzenie w ubezpieczeniu AC franszyzy integralnej w wysokości SOOzł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. 

• n!\~AD KOMUHIKĄCJI Sp. z o.o. 
06 \00 C.k1erniew•ce 

ul Czerwono 7 
teł. 46 833·30·97 
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