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

  
Nr  postępowania: MZK.05.P.2014 

 
 publikacja ogłoszenia  w BZP pod numerem: 219449 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014r., 
na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 (SIWZ) 
  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi p.n.:  
  
„PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. 
W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016”  
  

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi:  
 
CZĘŚĆ 01 – UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że dla potrzeb realizacji przedmiotowego Zamówienia w zakresie 
ubezpieczenia OC za produkt przez produkt będzie rozumiało się wyłącznie paliwa, oleje i inne 
akcesoria samochodowe lub wskazanie, oprócz wyżej wymienionych, innych produktów (zamknięty 
katalog), których objęcie ochroną ubezpieczeniową jest intencją Zamawiającego. Prosimy także o 
informację dotyczącą procedur/systemów kontroli jakości produktów wdrożonych przez 
Zamawiającego oraz posiadanych certyfikatów w zakresie kontroli jakości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dla potrzeb realizacji przedmiotowego Zamówienia w zakresie 
ubezpieczenia OC za produkt przez produkt rozumie się wyłącznie paliwa, oleje i inne 
akcesoria samochodowe. Produkt, którym dysponuje Zamawiający posiada własne certyfikaty 
jakościowe producenta załączane każdorazowo  przy ich zakupie przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie ma być objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia OC za 
szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności. 
 
Odpowiedź : 
Ochroną objęte mienie osób trzecich przekazanych do naprawy, wymiany opon, wulkanizacji,  
instalacji gazowej, diagnostyki i naprawy pojazdów. 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada certyfikaty (jeśli tak, to jakie?) i stosuje procedury w 
zakresie ochrony środowiska. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający posiada świadectwa legalizacji  na urządzenia –dystrybutory, certyfikaty  
producenta dotyczące  jakości produktów, stosuje się do przepisów dyrektyw UE dotyczących 
gospodarki paliwowej i ochrony środowiska. 
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Pytanie nr 4:  
Prosimy o potwierdzenie, że prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie wyłącznie 
w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że prewencyjna suma ubezpieczenia ma  zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. 
 
Pytanie nr 5:  
Prosimy o podanie przychodów Zamawiającego za ostatni rok obrotowy w ujęciu wg rodzaju 
prowadzonej działalności (PKD). 
 
Odpowiedź : 
Łączna wartość zrealizowanego obrotu : 15.550.000,00zł. 
Świadczenie usług przewozowych w zakresie komunikacji miejskiej- 43%.  
Świadczenie usług przewozowych na terenie kraju -  10%. 
Sprzedaż detaliczna paliw /paliwa płynne + gaz/-  39% obrotu.  
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – 7%.  
Reklama na rzecz zleceniodawców na pojazdach /autobusach/.-0,3%. 
Usługi wulkanizacyjne-0,7%. 
 
Pytanie nr 6:  
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający prowadzi działalność z zakresu lakiernictwa 
samochodowego. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie budynku, w którym znajduje się pomieszczenie 
lakierni, szczegółowy opis tego pomieszczenia ze szczególnym uwzględnieniem informacji nt. 
wydzielenia stref pożarowych i zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczenia lakierni. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie prowadzi działalności  z zakresu lakiernictwa samochodowego. 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu/montażu 
instalacji gazowych (LPG) w pojazdach mechanicznych. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie budynku, w 
którym znajduje się stanowisko montażu instalacji gazowych oraz opis tego stanowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem informacji nt. wydzielenia stref pożarowych i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych stanowiska montażu instalacji gazowych. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający  zaprzestał wykonywania i montażu instalacji gazowych LPG w pojazdach 
mechanicznych. 
 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczeń 
majątkowych dotyczy wyłącznie ubezpieczeń mienia (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej) w zakresie ryzyk opisanych w treści poszczególnych klauzul. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczeń majątkowych i 
odpowiedzialności cywilnej  zapisana  jest w  Zał. Nr 1 do SIWZ w rozdział III poz. A i poz. B.  
 
Pytanie nr 9: 
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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 jest objęcie 
ochroną ubezpieczeniową wyłącznie zdarzeń, za które Zamawiający byłby odpowiedzialny  
w myśl obowiązujących przepisów prawa. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z  dokonanymi zapisami w SIWZ, intencją  Zamawiającego 
jest   objęcie ochroną ubezpieczeniową  zdarzeń, za które ponosi on  odpowiedzialność za 
wyrządzenie szkody osobom trzecim. 
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie przedmiotu i odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w ramach OC za szkody w środowisku: 

Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w 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 lub jej rozmiar. 

 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie przedmiotu i odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w ramach OC za szkody w środowisku o treści zaproponowane przez 
Wykonawcę w ppkt.1,2, natomiast: brak zgody na wprowadzenie zapisu pppkt.3 oraz treści : 
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. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o następującą modyfikację treści klauzuli automatycznego odtworzenia limitów: z 
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po 
wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. 
automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający 
zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z 
automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty 
odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie 
pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź : 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowaną treść przez Wykonawcę dotyczącą zapisu: 
w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma 
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zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów 
odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
  
Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony (klauzule obligatoryjne 
rozszerzające zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) klauzuli odstąpienia od regresu. 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody na wyłączenie klauzuli odstąpienia od regresu. 

Klauzule obligatoryjne: 
 
Pytanie nr 13: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  włączenie   do  ryzyka  sprzętu  elektronicznego od  
wszystkich  ryzyk klauzuli  następującej  treści: 

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 
danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie 
lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata 
zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  
- szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie  wyraża zgody na  wprowadzenie zapisów  dodatkowej klauzuli do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o tresci zaproponowanej przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o  jednoznaczne potwierdzenie  ,że  w  Klauzuli  skutków opadów  lub  naporu  śniegu 
wyłączone  są  szkody  dotyczące  samochodów  prywatnych  pracowników. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że zapisy w    Klauzuli  skutków opadów  lub  naporu  śniegu dotyczą 
mienia Zamawiającego określonego w SIWZ. Mienie prywatnych pojazdów pracowników nie 
jest   mieniem  należącym do Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy zamawiający  wyraża  zgodę  na  doprecyzowanie w Klauzuli odstąpienia od zasady  proporcji ,że 
dotyczy sumy  ubezpieczenia poszczególnego  przedmiotu? 

 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w klauzuli odstąpienia od zasady  proporcji ” 
dotyczy sumy  ubezpieczenia   poszczególnego  przedmiotu”. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy  o potwierdzenie , że Klauzula warunków i taryf nie dotyczy ryzyk nie objętych zamówieniem i 
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art.816 KC. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że Klauzula warunków i taryf nie dotyczy   ryzyk nie objętych 
zamówieniem  z wyłączeniem  art.816 KC. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  treści Klauzuli Terroryzmu, strajków , rozruchów i 
zamieszek  na zapisy  : 

 
Klauzula  Terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe  wskutek 
aktów terrorystycznych. 

2. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) Skażenia  biologicznego lub  chemicznego 
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 

strajków, gróźb i fałszywych alarmów  oraz 
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego, rasowego 
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w 

odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli oraz franszyza zostają określone w dokumencie ubezpieczenia. 
 
Klauzula  Strajków, zamieszek i rozruchów. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 
1) Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym 

mieniu spowodowane : 
1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub 

politycznych, 
2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom 

określonym w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 
3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 
4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów 

lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. 
2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) wynikające ze stałej lub czasowej  utraty kontroli nad mieniem wskutek jego 
zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 

2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek 
bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę 
trzecią, 

3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z 
odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową 
utratą kontroli nad mieniem. 

3) O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w 
odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4) Składka w tytułu niniejszej klauzuli zostaje określona w dokumencie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź : 
      Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu dotyczącego klauzuli aktów 

terroryzmu, strajków i zamieszek o treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający 
określił w klauzuli limit odpowiedzialności Wykonawcy ,a składka za klauzule  winna zostać  
wliczona w cenę Wykonawcy niniejszego SIWZ. 

Pytanie nr 18: 
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Wnosimy  o  możliwość  zastosowania w Klauzuli terroryzm franszyzy redukcyjnej w  wys. 2 tys. zł. 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli aktów terroryzmu, strajków i 
zamieszek w wysokości 2.000,00zlotych, Zamawiający wyraża zgodę na poziom franszyzy 
redukcyjnej w kwocie 1.000,00 złotych.  

 
Klauzule fakultatywne: 
 
Pytanie nr 19: 
Wnosimy  o  zapis  w  Klauzuli  Funduszu Prewencyjnego „10% należnej  składki  nie więcej niż 10 
tys..  zł.” 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża    zgodę na modyfikację zapisu w klauzuli Funduszu Prewencyjnego  o 
treści:„10% należnej  składki  nie więcej niż 10.000,00  zł.” 
 
Pytanie nr 20: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie  treści Klauzuli drobnych robót budowlanych na  
zapis: 
Klauzula  Ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU 
ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres 

ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót  budowlano-
montażowych: 

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w 
umowie ubezpieczenia 

2) w mieniu będącym  przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu 
odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który 
obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót  oraz koszt ich 
wykonania w okresie ubezpieczenia, 

pod warunkiem, że : 
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) 

odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

obiektu lub konstrukcji dachu, 
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w 

obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, 

d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z 
obowiązującymi wymogami. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją 

producenta lub dostawcy,  
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego 

zabezpieczenia i wykonania robót. 
3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit 

odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić 
ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio 
podwyższyć składkę. 

4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź : 
Brak  zgody Zamawiającego na zaproponowaną  przez Wykonawcę treść Klauzuli  
ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych 

Pytanie nr 21: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na    możliwość  zastąpienia  treści Klauzuli  katastrofy budowlanej   
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na treść : 
Klauzula Ubezpieczenia katastrofy budowlanej 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, 
ustala się, że:  
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty 
wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty 
określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 

2. Nie jest katastrofa budowlaną: 
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 
3) awaria instalacji. 

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 

a) 50 lat -  dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, 

 
2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 
3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem 

stanu technicznego obiektu, 
5) 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, 

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

7) wyłączonych z eksploatacji, 
8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda 

powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze 
złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk 
górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 
znajdującym się w tych obiektach. 

4. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia  w 
odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na zaproponowaną  przez Wykonawcę treść Klauzuli  katastrofy 
budowlanej. 

Pytanie nr 22: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na    możliwość  zastąpienia  treści : 
Klauzula  ochrony  mienia wyłączonego z  eksploatacji w  ubezpieczeniu  mienia  od  zdarzeń  
losowych na  zapis: 

 
Klauzula zaprzestania eksploatacji mienia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres 
dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie 
eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. 
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 
dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie 
następujące warunki: 
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1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 
gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para. 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 

 
i odpowiednio do ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk: 
 

Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji 
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres 
odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i 
eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 
użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. 
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwa w eksploatacji” rozumie się okres nie 
przekraczający 3 miesięcy. 
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad 
poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, 
najmu lub leasingu. 
 
Odpowiedź : 
Brak  zgody Zamawiającego na zaproponowaną  przez Wykonawcę treść  klauzuli  ochrony  
mienia wyłączonego z  eksploatacji. 
  
Pytanie nr 23: 
Wnosimy  o wykreślenie   zapisów  Klauzuli  gruntowej. 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na wykreślenie klauzuli gruntowej z Klauzul fakultatywnych 

Pytanie nr 24: 
Proszę o informacje o szkodach za rok 2011 dotyczy zarówno ubezpieczeń majątkowych jak i 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź : 
Szkodowość w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej za 2011 rok: 
1. Stłuczenie szyb – 7.786,35 zł, 
2. Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – 7.106,96 zł, 
3. Brak szkód w OC działalności 24, 
4. Łącznie szkody w mieniu: 14.893,31 zł. 

Szkodowość w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych za 2011rok:   
OC- 8.025,00 zł, w zakresie AC- 80.719,00 zł. 
 
 Pytanie nr 25: 
Proszę o przeniesienie klauzuli automatycznego odtworzenia limitów do klauzul fakultatywnych. 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na przeniesienie klauzuli automatycznego odtworzenia limitów do 
klauzul fakultatywnych. 

 Pytanie nr 26: 
Proszę o określenie prac jakie miałby być wykonywane w ramach klauzuli robót budowlano-
montażowych. 
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Odpowiedź : 
Drobne prace remontowo budowlane na obiektach i wewnątrz  nie wymagające pozwolenia 
zgodnie z przepisami Prawo Budowlane. 

Pytanie nr 27: 
Proszę o wprowadzenie wyłączenia  „szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
ziemnymi oraz polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi, powstałe w wyniku działalności 
człowieka, jak również szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego i geologicznymi. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wykreślenie zapisów: „oraz polegające na zapadaniu 
lub osuwaniu się ziemi, powstałe w wyniku działalności człowieka, jak również szkodami 
górniczymi w rozumieniu prawa górniczego i geologicznymi ”. 

Pytanie nr 28: 
Kl. Kradzieży zwykłej – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za wartości pieniężne. 
 
 Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za wartości 
pieniężne wyłącznie dla wartości pieniężnych przechowywanych w lokalu, nie dotyczy wartości 
pieniężnych w autobusach.  

Pytanie nr 29: 
Proszę o przesunięcie składania ofert na 29.10.2014r. 
 
 Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2014r. 
godz.10:00. 

  
CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy projektu Umowy Generalnej – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 10 do 
SIWZ). 
Prosimy o wykreślenie z treści Umowy §13 w całości. 

Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na wykreślenie treści §13 w całości z projektu umowy generalnej. 

 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy projektu Umowy Generalnej – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 10 do 
SIWZ). 
Prosimy o wykreślenie z treści Umowy §6 ust. 3 i ust. 5 w całości. 

Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na wykreślenie treści §6 ust. 3 i ust. 5 w całości z projektu umowy 
generalnej. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy załącznika nr 1 Program kompleksowej ochrony odpowiedzialności ubezpieczeniowej majątku 
i odpowiedzialności cywilnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 
2015-2016 – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o następujące doprecyzowanie zapisów pkt. 2.1 ust. 3:  

Dla pojazdów nowo nabytych /zakupionych/ przez Zamawiającego początek ochrony 
ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu przy zachowaniu stawek taryfowych 
określonych niniejszym postępowaniem pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia 
najpóźniej w dniu ich rejestracji. 

Odpowiedź : 
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Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu  w pkt. 2.1 ust. 3: o treści:”pod warunkiem 
zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia najpóźniej w dniu ich rejestracji”. 
 
 Pytanie nr 4: 
Dotyczy załącznika nr 1 Program kompleksowej ochrony odpowiedzialności ubezpieczeniowej majątku 
i odpowiedzialności cywilnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 
2015-2016 – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o następującą zmianę zapisów § 6 ust. 7: 

Przy likwidacji szkód całkowitych w pojazdach wysokość odszkodowania ustala się w kwocie 
odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową 
pozostałości. 

Odpowiedź : 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zastosowanie  treści zapisu zaproponowanego przez 
Wykonawcę w § 6 ust. 7 .  Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 7 o 
treści:” Przy likwidacji szkód całkowitych w pojazdach wysokość odszkodowania ustala się w 
kwocie odpowiadającej wartości pojazdu  na dzień  sporządzenia protokołu szkody/oględzin  
pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości”. 

 
 Pytanie nr 5: 
Dotyczy załącznika nr 1 Program kompleksowej ochrony odpowiedzialności ubezpieczeniowej majątku 
i odpowiedzialności cywilnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 
2015-2016 – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o następującą zmianę zapisów pkt. 2.2 ust. 11:  

Zniesienie amortyzacji i zużycia technicznego części zamiennych. Nie dotyczy szkód w ogumieniu, 
akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach 
ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury 
łączące te elementy), których wartość ustala się z uwzględnieniem ich faktycznego stopnia zużycia 
eksploatacyjnego. 

Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści zapisów zaproponowanych przez 
Wykonawcę w pkt. 2.2 ust. 11. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów pkt. 2.2 ust. 
11 o treści:”: Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w: 
a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, 
bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk) uwzględnia się indywidualne 
zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów”. 
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy załącznika nr 1 Program kompleksowej ochrony odpowiedzialności ubezpieczeniowej majątku 
i odpowiedzialności cywilnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 
2015-2016 – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o dopisanie w treści Klauzuli zniesienia regresu (ppkt c – klauzule rozszerzające zakres 
ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń komunikacyjnych) zwrotu: „nie dotyczy ryzyka OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych”. 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na zniesienie klauzuli prawa do regresu do ryzyka OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. 

 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy załącznika nr 1 Program kompleksowej ochrony odpowiedzialności ubezpieczeniowej majątku 
i odpowiedzialności cywilnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 
2015-2016 – część 02 ubezpieczenia komunikacyjne (załącznik nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o następującą zmianę zapisów pkt. 2.2 ust. 8: 
Dodatkowa kwota pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca 
zdarzenia do zakładu naprawczego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 
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2 000,- zł w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz nie więcej niż 1 500,- 
zł w przypadku pozostałych pojazdów, pod warunkiem, że holowanie lub transport były organizowane 
przez przedstawiciela Ubezpieczyciela. Kwota ta jest ustalana powyżej sumy ubezpieczenia i nie 
obciąża sumy ubezpieczenia dla danego pojazdu. 

 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę limity kosztów holowania 
pojazdów oraz na  warunek , że transport pojazdu  lub holowanie z miejsca zdarzenia 
organizowany był przez przedstawiciela ubezpieczyciela. 

 
Pytanie nr 8: 
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastąpienie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część  02 – 
ubezpieczenia komunikacyjne, pkt. 2.2, ppkt. 6… cytat 
„Oględziny pojazdu po szkodzie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty  zgłoszenia 
szkody wraz ze sporządzeniem protokołu szkody.” 
Zapisem… „Oględziny uszkodzonych pojazdów dokonywane będą przez Ubezpieczyciela lub  na 
jego zlecenie w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody. Sporządzenie  protokołu 
szkody nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych” 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający  nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowo dwóch dni roboczych na     
sporządzenie protokołu oględzin. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowo  
jednego dnia roboczego  na sporządzenie protokołu oględzin, co oznacza zgodę 
Zamawiającego na  dokonanie oględzin  pojazdu po szkodzie  wraz ze sporządzeniem  
protokołu szkody nie później niż w ciągu  trzech  dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 
 
Pytanie nr 9: 
Proponujemy  zastąpienie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część 02 – ubezpieczenia 
komunikacyjne, pkt. 2.2, ppkt. 8 
… cytat 
„Dodatkowa kwota pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu 
naprawczego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, kwota ta dodatkowo jest ustalana powyżej 
sumy ubezpieczenia i nie obciąża sumy ubezpieczenia dla danego pojazdu..”  
Zapisem… „Pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu 
naprawczego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz 
nie więcej niż 2 000zł w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowite do 3,5 
tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez 
przedstawiciela ubezpieczyciela oraz nie więcej niż 1 500zł w przypadku pozostałych pojazdów.”  
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę limity kosztów holowania 
pojazdów oraz na  warunek , że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez 
przedstawiciela ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 10: 
Proponujemy  zastąpienie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część 02 – ubezpieczenia 
komunikacyjne, pkt. 2.2, ppkt. 9 
… cytat 
„W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej 
pojazdu, max. do przyjętej sumy ubezpieczenia.” 
Zapisem ”Wysokość odszkodowania z tytułu szkody całkowitej ustala się jako kwotę stanowiącą 
różnicę 
pomiędzy wartością rynkową pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody, a wartością 
pojazdu w stanie uszkodzonym – obie wartości określane są na dzień ustalania odszkodowania.  
W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia AC/KR o opcję GSU, wysokość odszkodowania 
równa jest wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, po potrąceniu wartości pojazdu w stanie 
uszkodzonym, określanej w dniu ustalania odszkodowania”.  
 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłącznie  modyfikacji o treści:” Wysokość 
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odszkodowania z tytułu szkody całkowitej ustala się jako kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy wartością rynkową pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody, a wartością 
pojazdu w stanie uszkodzonym – obie wartości określane są na dzień  sporządzenie protokołu 
szkody/  oględzin.  
W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia AC/KR o opcję GSU, wysokość 
odszkodowania równa jest wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, po potrąceniu wartości 
pojazdu w stanie uszkodzonym, określanej  na dzień  sporządzenie protokołu szkody/  
oględzin.  
 
Pytanie nr 11: 
Proponujemy dopisanie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część 02 – ubezpieczenia komunikacyjne, 
pkt. 2.2, ppkt. 11 
… cytat 
„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w: 
a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, 
bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego 
(tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie 
eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów, 
b) pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach do tych 
urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym nie uwzględnia się ubytku wartości tych elementów.” 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłącznie  modyfikacji o treści: Przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania za szkody w: 
a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, 
bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk) uwzględnia się indywidualne 
zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów, 
b) pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach do 
tych urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym  nie uwzględnia się ubytku wartości tych 
elementów.” 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o  dopisanie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część 02 – ubezpieczenia komunikacyjne, 
pkt. c) ppkt. 2. Klauzula zniesienia regresu – zwrotu: „Wyłączenie prawa do regresu nie ma 
zastosowania również w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę wskutek rażącego niedbalstwa.” 
 
Odpowiedź : 
Brak zgody Zamawiającego na wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli zniesienia  prawa 
do regresu o treści: : „Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania również w sytuacji, 
gdy sprawca wyrządził szkodę wskutek rażącego niedbalstwa.” 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o  dopisanie zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, część 02 – ubezpieczenia komunikacyjne, 
pkt. c) ppkt. 4. Klauzula samolikwidacji – zwrotu:” Zakres dokonanej naprawy nie obejmuje naprawy 
blacharsko-lakierniczej.  W przypadku kradzieży części lub wyposażenia pojazdu konieczne jest 
zawiadomienie policji.” 

 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę   na wprowadzenie do Klauzuli samolikwidacji dodatkowego zapisu 
o treści:” „Zakres dokonanej naprawy nie obejmuje naprawy blacharsko-lakierniczej.  W 
przypadku kradzieży części lub wyposażenia pojazdu konieczne jest zawiadomienie  Policji.” 
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