Bolesławiec, dnia 23 listopada 2020 roku

PYTANIA / ODPOWIEDZI II
Dotyczy:

postępowanie nr 10/ZZ/SIWZ/2020 pn.: „Ubezpieczenie mienia Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 20 listopada 2020 roku do siedziby
Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Pytanie do SIWZ:
Wnosimy o zmianę terminu składania oferty na dzień 26.11.2020r.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił termin składania oferty na dzień 27.11.2020r.
2. Pytanie do SIWZ: Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń
losowych (PD) zmian jak poniżej:
1)
Jest:

uderzenie pojazdu (w tym własnego/użytkowanego) - limit odpowiedzialności 1.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym
Po zmianie:

uderzenie pojazdu (w tym własnego/użytkowanego) - limit odpowiedzialności 200.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym
2)
Jest:

trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi,
Po zmianie:
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, nie związane z działalnością człowieka.
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3)
Wykreślenie zapisu:
uszkodzenie instalacji spowodowanych działaniem wysokich lub niskich temperatur, przy
czym dla szkód spowodowanych działaniem mrozu limit odpowiedzialności w wysokości
20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/
polisowym.





4)
Jest:
dla ryzyka przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna ustanawia się limit
w wysokości 600.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjna
w wysokości 10% wartości szkody minimum 500 PLN , (zgodnie z treścią klauzuli w zak.
A5 do SIWZ)
Po zmianie:
dla ryzyka przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna ustanawia się limit
w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjna
w wysokości 10% wartości szkody minimum 500 PLN , (zgodnie z treścią klauzuli
w zak. A5 do SIWZ).
5)
Wykreślenie z katalogu klauzul wymienionych poniżej:
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie.
Klauzula niezmienności stawek.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych.

Odpowiedź:
W zakresie od pkt 1 do pkt. 4 Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.
W zakresie pkt 5 Zamawiający wykreśla z katalogu klauzul wymienionych w w/w punkcie,
prócz klauzuli niezmienności stawek i niezawiadamiania w terminie o szkodzie.
3. Pytanie do SIWZ:
Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
(EEI) zmian jak poniżej:
Wykreślenie z katalogu klauzul wymienionych poniżej:
Klauzula katastrofy budowlanej.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie.
Klauzula niezmienności stawek.
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano – remontowych.
Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz
budynku.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
(EEI) zmiany jak powyżej, prócz kl. niezmienności stawek i niezawiadamiania w terminie
o szkodzie.
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4. Pytanie do SIWZ:
Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od
uszkodzeń (CPM) zmian jak poniżej:
1) Wykreślenie z katalogu klauzul wymienionych poniżej:
Klauzula niezawiadomienia w terminie po szkodzie.
Klauzula niezmienności stawek.
Klauzula nowych lokalizacji.
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – remontowych.
2) Dodanie do katalogu klauzul wymienionych poniżej:
Klauzula 401a Transport lądowy i samodzielne poruszanie się poza miejscem
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
1. Zamawiający wykreśla klauzule wymienione powyżej, prócz kl. niezawiadamiania
w terminie o szkodzie.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ochrony obejmuje:
Casco w czasie transportu (zgodnie z treścią stosowaną w ogólnych warunkach
ubezpieczenia wykonawcy).
Casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn, urządzeń (zgodnie
z treścią stosowaną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wykonawcy) poza miejscem
ubezpieczenia.
Jeśli zatem wybrana zostanie oferta Wykonawcy , a zakres wnioskowany mieścić się
będzie w zapisach kl. 401a to zostanie ona zastosowana

Z poważaniem
Prezes Zarządu
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