Sosnowiec 18.08.2014r.
CZĘŚĆ IV
wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w
Sosnowcu
Nr referencyjny: MZSO.271.11.2014, nr ogłoszenia:269938 - 2014
Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na:
I. Dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia (zadanie 1).
1) Prosimy o dodanie do przedmiotów (również w formularzu cenowym), wartości maszyn zgłoszonych do
ubezpieczenia jako „maszyny i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych”
Odp.
Zgoda
W załączeniu modyfikacja SIWZ.
2)

Prosimy o zgodę na ubezpieczenie pojazdów z wykazu1 b (poz. 82,84,85 i 87), ujętych w ogólnej sumie
ubezpieczenia maszyn, na warunkach klauzuli, zgodnie z zapisem:

Ubezpieczenia pojazdów i taboru szynowego
1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgłoszone do ubezpieczenia pojazdy mechaniczne i elektryczne, maszyny budowlane oraz
tabor szynowy.
2. Wyżej wymienione mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w miejscu ubezpieczenia określonym w Polisie i
wyłącznie od Szkód spowodowanych przez:
2.1. Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Upadek Statku Powietrznego lub jego ładunku, Trzęsienie Ziemi, Wybuch Wulkanu,
tsunami, Powódź, Wichurę, przewrócenie się drzew, konstrukcji, Budynków lub Budowli, nagłe Zapadanie lub Osunięcie się
Ziemi, Lawinę;
oraz związane z pkt 2.1 oraz 2.2 akcje ratownicze.
3. W przypadku pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji limit odpowiedzialności TU na jedno i wszystkie zdarzenia
wynosi 100.000 PLN, ale nie więcej niż 5% całkowitej sumy ubezpieczenia mienia, z zastrzeżeniem że ochroną
ubezpieczeniową objęte są wyłącznie pojazdy, które nie posiadają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie autocasco.

Odp.
Zgoda.
3)

Prosimy o zmianę zapisu dot. limitu dla kradzież zwykłej na następujący:
"Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, Limit. 20 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
oraz niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia, Limit. 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
W przypadku wyczerpaniu limitu, przed upływem okresu ubezpieczenia, na pisemny wniosek Zamawiającego oraz po
wyrażeniu zgody przez Ubezpieczyciela i po opłacie dodatkowej składki, limit może zostać odnowiony."

Odp.
Zgoda.
II. Dot. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych (zadanie 1).
1) Prosimy o wykreślenie z zakresu, pogrubionych i przekreślonych poniżej pozycji:
- działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe
zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja”

1

„- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na pożarze, osmaleniu, przypaleniu, a
także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku
powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz);
- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych,
deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;
- działanie wiatru, osunięcie się ziemi;”
- „ryzyko zalania i/lub zamulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej
doprowadzającej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp”;
ponieważ są typowe ryzyka z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych – będą uwzględnione w
wyszczególnionej sumie, zgodnie z wnioskiem jak wyżej.
Odp.
Zgoda.
2) prosimy o usunięcie z wykazu pozycji: 82,84,85 i 87 i uwzględnienie dodatkowej pozycji z sumą ubezpieczenia
odpowiadającą wartości zgłoszonego mienia na dodatkowym ryzyku CPM – również w specyfikacji cenowej.
Odp.
Zgoda.
W załączeniu modyfikacja SIWZ.
3) Prosimy o zmianę treści klauzuli wartości księgowej brutto na:
„Klauzula wartości księgowej brutto;
Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na
stopień umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania
zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma
ubezpieczenia pojedynczej maszyny określona wg wartości księgowej brutto.
Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada
kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu,
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we
własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada
jej wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przez wartość rzeczywistą rozumie się
wartości księgowej brutto pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.”
Odp.
Zgoda.
4) Prosimy o dostarczenie wykazu maszyn uzupełnionego o roku produkcji, lub potwierdzenie, że wszystkie maszyny
z wykazu są z roku produkcji 2014.
Odp.
Zamawiający potwierdza, że wszystkie maszyny ujęte w wykazie „Maszyny All Risks” są maszynami
nowymi, montowanymi po raz pierwszy w 2014r.
Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginale podpis)
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