Częstochowa, dnia 07 grudnia 2011 roku
L. Dz. …...../NZI/2011
Znak sprawy Z/39/NZP/2011

Wykonawcy
w

postępowaniu

publicznego

na

odpowiedzialności

o

udzielenie

zamówienia

Ubezpieczenie
cywilnej

oraz

mienia,
floty

komunikacyjnej MPK w Częstochowie Sp. z o.o. w
roku 2012

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż, w dniu 01.12.2011 r. oraz w
dniu 02.12.2011, wpłynęły do Zamawiającego prośby o wyjaśnienia zapisów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, o następującej treści:

Załącznik nr 1
Ubezpieczenia

do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowe Warunki

Pkt. 2 Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych
pkt.2.2.3.2- definicje i postanowienia dodatkowe
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie
definicji w poniższym brzmieniu:
eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do
naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za
spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło
nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją
(przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie
uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek
implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym;
Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.
pkt.2.2.3.6
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie definicji
w poniższym brzmieniu
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku
możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się
na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w
bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody
powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone
mienie;
Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.

pkt.2.2.3.11
- czy zamawiający dopuszcza w definicji wskazanej w SIWZ dopisanie po słowach :
Za działanie śniegu i/lub lodu uważa się niszczące działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na
konstrukcję dachu lub inne elementy budynków lub budowli, w tym zalanie ubezpieczonego
mienia na skutek topnienia śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na innych
elementach budynków lub budowli.
„ pod warunkiem że do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu
lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne,
drzwiowe, z zastrzeżeniem pkt 2.2.3.17 zał. nr 1 do SIWZ”?
Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.
oraz ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł. dla szkód powstałych w wyniku zalania
ubezpieczonego mienia na skutek topnienia śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na
innych elementach budynków lub budowli.
Akceptacja
pkt.2.2.3.13
- czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli w
brzmieniu:
„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej
jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu
niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 1.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 5000 zł.
Akceptacja
pkt.2.2.3.15
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za
które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez
okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności:10.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem:5.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
Akceptacja
pkt. 2.2.3.16

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU
S.A. pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się
pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia,
powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji
prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej
bliskości ubezpieczonego mienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
(odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego
rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
200.000zł
Akceptacja
Punkt 2.3 – dodatkowy zakres
pkt. 2..3.2
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie
na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana
jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 5.000PLN
Brak Akceptacji
Pkt 2.6. czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości
1.000zl. za wyjątkiem wartości pieniężnych, środków niskocennych i biletów, dla których
franszyza nie będzie miała zastosowania.
Brak Akceptacji
Pkt 2.8.2. – czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie i uzupełnienie brzmienia zapisów
na następujące:
„Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu na terenie RP niż pierwotna lokalizacja
mienia lub w innej technologii jeżeli nowe mienia spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe,
z tym zastrzeżeniem, iż nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie zalewowym,

posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe co najmniej takie, jak w dotychczasowej i znanej
Ubezpieczycielowi lokalizacji oraz z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym
wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby
uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w
dotychczasowej lokalizacji.”
Akceptacja
Pkt.2.9. klauzule szczególne
Pkt2.9.2
- czy Zamawiający dopuszcza modyfikację/doprecyzowanie wskazanej w SIWZ klauzuli w
sposób jn. (modyfikacja polega gł. na usystematyzowaniu zapisów -wprowadzenie pkt i ppkt i
modyfikacji zapewniających ich spójność)
2. /KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I STRAJKÓW, ROZRUCHÓW ORAZ ZAMIESZEK
SPOŁECZNYCH
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
wyniku: ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów
terroryzmu lub strajków, rozruchów oraz zamieszek społecznych.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z
wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w
wyłączeniach do niniejszej klauzuli,
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku
publicznego lub
3) zminimalizowania skutków zakłóceń, umyślne działanie strajkującego lub poddanego
lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się
lokautowi,
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub
działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.
4. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
1) spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych,
2) spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,
3) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub
zakłóceń działalności,
4) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub
rekwizycji przez legalną władzę,
5) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub
jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w
niniejszej Klauzuli.
5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim
następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju
przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych zdarzeń.

6. Łączny limit odpowiedzialności wspólny dla umowy ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego oraz mienia od wszystkich ryzyk na jedno i na wszystkie zdarzenia dla
szkód w mieniu objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000 zł.
Brak Akceptacji
- czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla klauzuli franszyzy redukcyjnej na poziomie
10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000 zł.?
Akceptacja
Pkt.2.9.6
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli
Brak Akceptacji
Pkt.2.9.7
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli
Akceptacja
Pkt 2.9.10
- Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie klauzuli o zapis: „Postanowienia niniejszej
klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”
Akceptacja
Pkt.2.9.13
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli
Akceptacja
Pkt.2.9.14
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie
klauzuli w poniższym brzmieniu
KLAUZULA POŁĄCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w
przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym
podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i
obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia
PZU SA o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od
daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot
posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i
rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie uległ zmianie.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od
obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel
zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z
art. 815 kodeksu cywilnego.
Akceptacja
Pkt.2.9.15
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie
klauzuli w poniższym brzmieniu
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w
przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel

automatycznie udzieli ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przekazania przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
informacji o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Każda ze stron umowy ubezpieczenia
będzie mogła wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w odniesieniu do nowopowstałego
podmiotu w terminie 30 dni od wydzielenia podmiotu.
Warunkiem udzielenia automatycznej ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot zależny
posiadał analogiczny profil działalności jak podmiot z którego się wydzielił, a stan i rodzaj
posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie uległ zmianie.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od
obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel
zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z
art. 815 kodeksu cywilnego.
Akceptacja
Pkt.2.9.16
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula
miejsca ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot
ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie
RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych
lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do
wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i nie mogą być położone na
terenach zalewowych (w najbliższym sąsiedztwie nowego miejsca nie znajdują się cieki
wodne).
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację
wynosi:1.000.000zł.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt.
4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do
składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie
30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Akceptacja
Pkt.2.9.18
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie definicji
szkody wodociągowej w poniższej treści
szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co
najmniej jednej z poniższych przyczyn:
a)awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowo, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
b)pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a,

c)cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji
gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;
Brak Akceptacji
Pkt. 2.9.19
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne
ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się, że:
a)
nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie
z umową ubezpieczenia,
b)
wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez
Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna
ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w
umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez
Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz
prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu
ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego
na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej
sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego
półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy
ubezpieczenia w danym okresie półrocznym, i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
Akceptacja
Pkt.2.9.21 –klauzula kosztów dodatkowych - czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z
klauzuli pkt 4) w ust. 1, tj. „zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn,….”
Akceptacja
Pkt.2.9.22
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli
w poniższym brzmieniu
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU

SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym:
architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany
jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego
szkodą, za którą PZU SA zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych
warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane
przez PZU SA .
2. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do
wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż
50.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów PZU SA ponosi odpowiedzialność do
wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności:
200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Akceptacja
Dodatkowo proszę o informacje dotyczące oceny ryzyka
1. prosimy o podanie adresów ubezpieczanych lokalizacji.
odpowiedź: Zamawiający poniżej wskazuje miejsca ubezpieczenia:
- Główna siedziba firmy - Aleja Niepodległości 30 w Częstochowie
- Punkty kasowe w następujących lokalizacjach:
- Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24
- Częstochowa ul. Warszawska 1
- Częstochowa ul. Fieldorfa Nila 14/16
- Częstochowa ul. Niepodległości 30
- Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8
- Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24
- Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju – Jastrzębiu ul. Wojska Polskiego 71
- Ośrodek Wypoczynkowy w Międzywodziu ul. Plażowa 2
2. czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje leżą na terenach zalewowych, czyli czy w
najbliższym sąsiedztwie lokalizacji znajdują się cieki wodne (jeżeli tak, prosimy wskazać
rodzaj i nazwę cieku wodnego oraz odległość cieku od lokalizacji oraz różnicę poziomów
lokalizacji względem cieku wodnego), oraz czy od 1997r, miejsca ubezpieczenia nie były
dotknięte jakąkolwiek powodzią.
Odpowiedź: Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju jest położony przy zbiorniku wodnym. Na
tym terenie występują lekkie podtopienia.
Od 1997 MPK nie dochodziło roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu powodzi.
3. prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących rodzaju materiałów, z których wykonana
jest konstrukcja zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli to jest::
- konstrukcja ścian,
- konstrukcja stropów,
- konstrukcja dachu,
- pokrycie dachowe.
Powyższe informacje dotyczą wszystkich ubezpieczanych budynkach w poszczególnych
lokalizacjach.
Opis Budynków zgodnie z załącznikiem

Budynek'biurowy - nr inw. 5
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach kryty papą, przejazd bramowy.
Wybudowany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły pełnej, strop typu DMS, okna
drewniane i metalowe, drzwi zewnętrzne drewniane i metalowe przeszklone, drzwi wewnętrzne konfekcjonowane. Posadzki i schody betonowe, podłogi - wykładzina PCV. Budynek posiada dwa
wejścia, dostępność wyższych kondygnacji dwoma klatkami schodowymi.
Standard podstawowy.
Stan techniczny: dobry
Pawilon biurowy - nr inw. 2225
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: pawilon typu "Berlin", produkcji NRD, 2-kondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji stalowej, całkowicie
podpiwniczony, stropodach kryty blachą trapezową, z której wykonana jest również elewacja.
Konstrukcja stanu zerowego wybudowana w technologii tradycyjnej: ściany zewnętrzne piwnic z cegły
pełnej na zaprawie cementowej. Fundamenty pod słupy stalowe - fundamenty słupowe i ławy
żelbetowe pod ściany. Stropy z płyt stropowych z kanałami o przekroju kołowym. Schody wewnętrzne
i zewnętrzne żelbetowe, wylewane. Okna plastikowe wybudowane wraz z budynkiem. Drzwi
zewnętrzne oszklone metalowe, wewnętrzne - konfekcjonowane.
Standard - podstawowy.
Stan techniczny: dobry.
Pawilon biurowy - nr inw. 2277·
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: pawilon typu "Berlin", produkcji NRD, 2-kondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji stalowej, całkowicie
podpiwniczony, stropodach kryty papą. Konstrukcja - jak budynku nr inw. 2225.
Standard - podstawowy.
Stan techniczny: dobry.
Budynek spawalni ośrodka szkolenia - nr inw. 2589
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły kratówki, dach z płyt falistych,
okna i drzwi metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Budynek zajezdni tramwajowej - in inw. 7
Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródlana.
Opis: budynek jednokondygnacyjny, posiada niewielką część biurową i część warsztatową, w której
znajdują się 3 kanały rewizyjno-przeglądowe o długościach:
11,3 m 11,3 m 11,2m.
Ściany murowane z cegły białej, posadzki betonowe, strop ognioodporny, kryty papą. W dachu
znajdują się świetliki oszklone. Okna metalowe. Drzwi zewnętrzne w części biurowej drewniane,
bramy wjazdowe - metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Hala napraw głównych - nr inw. 2124
Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródlana.
Opis: hala warsztatowa, ściany z cegły pełnej, strop żelbetowy, kryty papą. Okna metalowe, bramy
wjazdowe metalowe. Wewnątrz znajduje się kanał rewizyjno-przeglądowy o długości 34,4 m.
Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej.
Stan techniczny: dobry.
Hala remontowa zajezdni tramwajowej - nr inw. 2705
Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródlana.
Opis: hala warsztatowa o konstrukcji słupowo-ryglowej.
Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej. Stan techniczny: dobry.
Budynek prasy hydraulicznej - nr inw. 2578
Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródlana.
Opis: budynek murowany z cegły kratówki na fundamencie betonowym, otynkowany wewnątrz i na
zewnątrz, stropodach - kleina, nieocieplony. Okna i drzwi metalowe.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej.
Stan techniczny: dobry.
Budynek warsztatowy - nr inw. 11
Lokalizacja: ul. Źródlana.
Opis: budynek w części 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ściany murowane, stropy
żelbetowe. Okna metalowe i drewniane, drzwi drewniane obite blachą, bramy metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Budynek biurowy - nr inw. 1853
Lokalizacja: ul. Źródlana.
Opis: budynek 2-kondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej .
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Stan techniczny: dobry.
Budynek biurowy - nr inw. 1757
Lokalizacja: ul. Źródlana.
Opis: budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej .
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.
Stan techniczny: dobry.
Magazyn Oddziału Torów - nr inw. 2579
Lokalizacja: ul. Źródlana.
Opis: konstrukcja stalowa, ściany z płyt betonowych, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz. Dach kryty
eternitem.
Stan techniczny: dobry.
Budynek biurowo-warsztatowy - nr inw. 1163
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: zestaw trzech jednokondygnacyjnych baraków gospodarczych typowych o konstrukcji
żelbetonowej. Podłogi betonowe, okna drewniane i częściowo metalowe, drzwi drewniane. Instalacje:
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna.
Stan techniczny: dobry.
Zadaszenie na wozy wieżowe - nr inw. 2044
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: konstrukcja stalowa obłożona na zewnątrz blachą aluminiową, dach z płyt falistych. Okna i drzwi
metalowe. Wewnątrz znajduje się kanał rewizyjny.
Stan techniczny: dobry.
Budynek stacji prostowników - nr inw. 2810
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej,
okna i drzwi metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Budynek podstacji prostowników 2 - nr inw. 8
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: 2-kondygnacyjny w części biurowo-socjalnej, jednokondygnacyjna hala prostowników.
Murowany z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej, strop żelbetowy ognioodporny, kryty
papą.
Okna w części metalowe, w części drewniane, bramy i. drzwi metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Magazyn części zamiennych i mateńałów - nr inw. 2622
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: częściowo dwukondygnacyjny, mieści również część biurowo-socjalną. Konstrukcja stalowa i
żelbetowa, słupowa z lekkimi przegrodami z płyt obornickich. Kryty blachą falistą.
Stan techniczny: dobry.

Magazyn sprzętu p.poż. - nr inw. 2576
Lokalizacja: Al. Niepodległości.
Opis: budynek o konstrukcji stalowej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych cegły kratówki, na
fundamencie z kostki granitowej, dach z płyt falistych.
Stan techniczny: dobry.
Stacja obsługi zajezdni autobusowej nr 1 - nr inw. 1849
Lokalizacja: ul. Źródlana
Opis: kompleks obejmujący pomieszczenia biurowe, hale napraw autobusów, w których znajdują się
kanały rewizyjno-przeglądowe, pomieszczenia warsztatowe, magazynowe oraz sanitarne. Obiekt o
konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, mury z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzki
betonowe i z cegły klinkierowej, stropodach kryty papą, w stropie znajdują się oszklone świetliki. Okna
- w części drewniane, w części - metalowe, Drzwi metalowe oraz w części drewniane, bramy
metalowe.
Stan techniczny: dobry
Pomieszczenie myjni autobusowej - nr inw. 3215
Lokalizacja: ul. Zródlana
Opis: pomieszczenie przyległe do hali naprawczej "C". Konstrukcja metalowa wypełniona murem z
cegły pełnej.
Stan techniczny: dobry.
Budynek administracyjno-dyspozytorsko-socjalny - nr inw. 1851
Lokalizacja: ul. Źródlana
Opis: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Mury zewnętrzne z cegły kratówki wewnętrzne
z pełnej, stropodach z elementów prefabrykowanych typu DZ-3, ocieplony, pokrycie z papy. Okna i
drzwi drewniane, w ścianie szczytowej - drzwi metalowe.
Stan techniczny: dobry.
Budynek portierni - nr inw. 1677
Lokalizacja: ul. Źródlana
Opis: budynek o konstrukcji murowanej na fundamencie betonowym, stropodach żelbetowy kryty
papą, okna metalowe, drzwi drewniane.
Stan techniczny: dobry.
Magazyn ogumienia - nr inw. 1240
Lokalizacja: ul. Źródlana
Opis: ściany murowane z cegły pełnej , dach o konstrukcji metalowej kryty eternitem, posadzka
betonowa.
Stan techniczny: dobry.
Budynek stacji trafo - nr inw. 1854
Lokalizacja: ul. Źródlana
Opis: budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, na fundamencie
betonowym, stropodach z płyt korytkowych kryty papą, ocieplony styropianem.
Stan techniczny: dobry.
Punkt socjalno-bytowy – nr inw. 3003
Lokalizacja: ul. Fieldorfa Nila
Opis: obiekt tymczasowy wykonany z płyt PW8
Powierzchnia użytkowa: 75m2
Stacja Paliw Płynnych- nr inw.3967
Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródlana.
Opis: budynek techniczny wraz z wiatą,obejmuje: dwa tankomaty, dwa zbiorniki podziemne
,dystrybutory .
Powierzchnia: kubatura budynku 20,6m3,rozmiary wiaty 14,4 *8,4 m

Domki campingowe – ilość: 31szt
Lokalizacja: Międzywodzie
Opis domki drewniane kryte blachą, na podmurówce. W domku znajdują się 3 pomieszczenia
mieszkalne i łazienka.
Stan techniczny: dobry
Budynek Wczasowy:
Lokalizacja: Międzywodzie
Opis: konstrukcja budynku tradycyjna, murowany. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe.
Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna, pustak. Stropy: żelbetowy wylewany, w części prefabrykowane.
Dach: stropodach żelbetowy kryty papą.
Stan techniczny: dobry
Budynek techniczny:
Lokalizacja: Międzywodzie
Opis: konstrukcja budynku tradycyjna, murowany. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe.
Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna. Dach konstrukcja drewniana – kryta papą.
Powierzchnia użytkowa: 10m2
Stan techniczny: dobry
Domki campingowe – ilość: 2szt
Lokalizacja: Poraj
Opis domki drewniane kryte blachą falistą, na podmurówce murowanej. W domku znajdują się 3
pomieszczenia mieszkalne i łazienka, w piwnicy jedno duże pomieszczenie.
Stan techniczny: dobry
Uwaga: Wszystkie budynki zlokalizowane w Częstochowie nie posiadają w swojej konstrukcji
dachu, stropu elementów z drewna.

- W zakresie budynków/budowli, które posiadają w swojej konstrukcji nośnej (w tym dachów,
stropodachów, ścian) elementy drewniane prosimy o dodatkowe nw. informacje:
- czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane ognioochronnym środkiem,
jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana,
Elementy drewniane nie są zaimpregnowane środkiem ognioochronnym
- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie
palne),
Zamawiający nie składuje mienia na poddaszach.
- czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
TAK. Instalacja elektryczna.
- w przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana w izolacji niepalnej i czy
poprowadzona jest w niepalnych osłonach,
TAK. Jest w izolacji niepalnej.
- czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej,
gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane. oraz czy nie zawierają dodatkowych
zastrzeżeń
TAK. Badania wykonywane są 1 raz w roku.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w budynkach/budowlach, w których
konstrukcja nośna (w tym dachów, stropy dachów i ich pokrycie) oraz ściany
wykonane są z drewna, poniższe zabezpieczenie p.poż elementów drewnianych oraz
zastosowanie dodatkowych poniższych zabezpieczeń jest wymogiem niezbędnym do
udzielenia ochrony pożarowej dla takich obiektów.:

- zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką pęczniejącą.
Impregnacja musi być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające
odpowiednie certyfikaty producentów – w terminie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej,
BRAK Akceptacji
- zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną
i poprowadzenie jej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich elementów
elektrycznych, tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej - w terminie do
3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
Budynki obecnie spełniają ten warunek
- zwiększenia częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej
raz na 12 miesięcy,
BRAK Akceptacji
Z uwagi na powyższe, w przypadku braku takich zabezpieczeń, prosimy o informacje
czy Zamawiający zgodzi się na ich wprowadzenie w określonych terminach z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sytuacji,
kiedy brak zrealizowanej rekomendacji przyczynił się bezpośrednio do powstania
bądź rozmiarów szkody.
BRAK Akceptacji

4.Czy mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawą o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) oraz przepisami w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690).
TAK
5.Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi
zmianami – Prawo budowlane).
TAK
6. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów i instalacji nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie tych
zastrzeżeń oraz zaleceń, co do terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/usterek.
Zastrzeżenie dotyczy tylko jednego budynku kotłowni. Zalecane jest wzmocnienie
konstrukcji budynku. Czas realizacji 2 lata. Do pozostałych budynków brak zastrzeżeń.
7. Czy istnieją budynki wykonane są z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka
poliuretanowa, styropian ), Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich obiektów wraz ze
wskazaniem elementów w tych obiektach, które wykonane zostały z płyt warstwowych, wraz
z określeniem wartości obiektu i znajdującego się w nim mienia, wskazania zabezpieczeń
przeciwpożarowych zarówno standardowych (wynikających z wymogów prawa), jak i
ponadstandardowych, które z uwagi na konstrukcję obiektu i/lub rodzaj składowanego w nich
mienia, skutecznie mogą zapobiec powstaniu pożaru i/lub ograniczyć rozmiar szkody
pożarowej.
Brak budynków wykonanych z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem.

Pkt.3 – Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pkt.3.2 - postanowienia dodatkowe
Pkt.3.3.2
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli
Brak Akceptacji
Pkt. 3.3.5.
- Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie klauzuli o zapis: „Postanowienia niniejszej
klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”
Akceptacja
Pkt.3.3.8
- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli
Akceptacja
Pkt. 3.3.9
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie
klauzuli w poniższym brzmieniu
KLAUZULA POŁĄCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w
przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym
podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i
obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia
PZU SA o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od
daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot
posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i
rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwkradziezowych nie uległ zmianie.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od
obowiązku zgłaszania PZU SA zmian okoliczności, o które PZU SA zapytywał w formularzu
oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu
cywilnego.
Akceptacja
Pkt. 3.3.10
- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie
klauzuli w poniższym brzmieniu
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula
miejsca ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
7) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot
ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie
RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych
lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do
wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
8) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
9) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpkradziezowych

10) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizację
wynosi:100.000zł.
11) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt.
4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
12) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do
składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie
30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Akceptacja
Pkt.3.3.12
- czy ubezpieczający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach:
„Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia
urządzeń
takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy”
dodatkowego zapisu;
pod warunkiem że utrata kluczy powstała w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Akceptacja
Informacje dotyczące oceny ryzyka
- prosimy o podanie istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych
lokalizacjach (zamki w drzwiach – ilość, rodzaj, podwyższona odporność potwierdzona
atestem; zamknięcia i zabezpieczenia okien – kraty, żaluzje, rolety; monitoring z określeniem
odbiorcy obrazu i możliwości interwencji, alarm z określeniem rodzaju, odbiorcy sygnału i
możliwości interwencji i skutecznego przerwania włamania /czas/; ochrona wewnątrz lub na
zewnątrz obiektu - przez kogo wykonywana; ogrodzenie i oświetlenie terenu, sąsiedztwo
/teren zabudowany, niezabudowany/)
Odpowiedź: W miejscach prowadzenia działalności wymienionych poniżej zamawiający posiada monitoring i instalacje alarmowe - umowa z licencjonowaną
firmą Asekuracja 2000 Sp. z o.o.
Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24
- Częstochowa ul. Warszawska 1
- Częstochowa ul. Fieldorfa Nila 14/16
- Częstochowa ul. Niepodległości 30
-Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24

Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8 – cały obiekt jest objęty ochroną
dlatego brak monitoringu i alarmu wyłącznie na potrzeby MPK.
- prosimy o podanie na jakim terenie dokonywany jest transport gotówki (w obrębie jednego
czy kilku miast)
Transport gotówki odbywa się tylko na terenie miasta Częstochowy.
- prosimy o podanie: łącznej wartości gotówki transportowanej w ciągu roku, ilości
transportów w ciągu roku, maksymalnej wartości transportu wartości pieniężnych, sposobu
transportu (samochód – jaki i jak zabezpieczony; pieszo – jak zabezpieczony)

Gotówka w punktach kasowych jest odbierana przez firmę Asekuracja 2000 sp.zo.o.i
przewożona do Banku. Transport gotówki dotyczy tylko Kasy Głównej która sama
odwozi środki pieniężne do banku. Czyni to codziennie - kwoty są niewielkie do 10
tys. zł, sporadycznie ok.50 tys. zł. w asyście drugiej osoby i kierowcy Spółki.
Pobranie gotówki z banku na wypłatę wynagrodzeń odbywa się z udziałem konwoju z
Poczty Polskiej.

Pkt.4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk .
- Prosimy o informację czy wnioskowany do ubezpieczenia sprzęt znajduje się poniżej
poziomu gruntu.
Sprzęt nie znajduje się poniżej poziomu gruntu
- Prosimy o podanie daty produkcji urządzeń podlegających ubezpieczeniu. Czy w
przypadku jeśli sprzęt jest powyżej 5 lat Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższej
klauzuli.
Klauzula 132 - Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL wypłaca
odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości
rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Data przyjęcia sprzętu elektronicznego (załącznik nr 3 do SIWZ)
Pozycja 1 i 2 – 2007rok, Pozycja 3 – 2011 rok.
4.1 Zakres ubezpieczenia
podpunkt i) Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższego doprecyzowania
odnośnie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.
Klauzula 104 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub
uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany
pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie
przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian
powiadomić UBEZPIECZYCIEL o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o
miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego
obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na
podstawie niniejszej Klauzuli.
UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach
handlowych lub najmu.
Akceptacja
4.2 Przedmiot ubezpieczenia
Prosimy o podanie czy podany sprzęt było modernizowany. Jeśli tak to prosimy o podanie w
jakim zakresie (wartość) i czy ujęte jest to we wnioskowanej sumie ubezpieczenia wg
wartości księgowej brutto.
Sprzęt nie był modernizowany, jest to nowy sprzęt.
Prosimy o wyjaśnienie zapisu czy producent w zakresie sprzętu zgłoszonego do
ubezpieczenia (w tym wypadku serwerów) zaleca modernizację?
„…sprzęt był modernizowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.”
Podany do ubezpieczenia Sprzęt jest nie starszy niż 5 lat.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowe Warunki
Ubezpieczenia
4.4. Wypłata odszkodowania
4.4.1 Prosimy o doprecyzowanie, iż wymiotnie koszty są zwracane o ile były uwzględnione w
sumie ubezpieczenia.
Akceptacja
4.4.2 Prosimy o doprecyzowanie, iż wymiotnie koszty są zwracane o ile były uwzględnione w
sumie ubezpieczenia.
Akceptacja
4.5 Zakres terytorialny.:
Czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisu poprzez wskazanie konkretnej lokalizacji
jako miejsca ubezpieczenia. W chwili obecnej w wykazie nie ma sprzętu przenośnego, a
wskazany sprzęt (serwery) są raczej przechowywane we wskazanej lokalizacji.
Zamawiający akceptuje wskazanie miejsce ubezpieczenia: Częstochowa Al.
Niepodległości 30
4.7 Franszyzy i udziały własne
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500 PLN.
Akceptacja
4.8 Postanowienia dodatkowe
4.8.2 Klauzula wartości księgowej brutto
Czy w przypadku braku w OWU Ubezpieczyciela ubezpieczenia mienia wg wartości
księgowej brutto Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści i
wykreślenie wskazanej w SIWZ.
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto
1.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego , że suma
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez PZU SA do ubezpieczenia
odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2.
Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość
początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem
obowiązujących przeszacowań.
3.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5
lata licząc od daty jego produkcji .
4.
Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia
zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej .
5.
jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez
Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością
odtworzeniową wynosi do 15 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu
odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której
mowa w § 6 ust. 5 . ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego .
Akceptacja
4.8.3 Klauzula wartości odtworzeniowej – Czy Zamawiający akceptuje jej wykreślenie,
zgodnie ze SIWZ sprzęt ma być ubezpieczony wg wartości księgowej brutto?
Akceptacja
4.8.5 Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia – Czy Zamawiający akceptuje jej
wykreślenie ze względu na brak jej zastosowania, zgodnie ze SIWZ do ubezpieczenia
wskazane są trzy wybiórcze urządznie?

Akceptacja
4.8.7 Klauzula miejsca ubezpieczenia – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze
względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 1 000 000 PLN przy sumie ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3
serwery)?
Akceptacja
4.8.9 Klauzula warunków i taryf – Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu na
końcu klauzuli? „….Stawki i warunki będą miały zastosowanie o ile wyrazi na nie zgodę
Ubezpieczyciel.”
Brak Akceptacji
4.8.11 Klauzula prolongaty – prosimy o podanie treści klauzuli.
Została usunięta z treści SIWZ na mocy poprzednich odpowiedzi.
4.8.15 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – Czy Zamawiający akceptuje
wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać jakie są
zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu (otoczeniu) gdzie znajduje się sprzęt zgłoszony
do ubezpieczenia.
Brak Akceptacji
Drzwi przeciwpożarowe, brak urządzeń monitorujących warunki środowiskowe (
dym.zalanie)

4.8.16 Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – Czy Zamawiający akceptuje
wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać jakie są
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są zainstalowane w urządzeniach.
Brak Akceptacji
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na każdej fazie: Urządzenie T275 firmy
Dehnguard
4.8.17 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Czy Zamawiający akceptuje
wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe.
Brak Akceptacji
Drzwi antywłamaniowe, obiekt strzeżony 24 godziny przez licencjonowaną firmę.
4.8.19 Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego –
Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze względu na wybiórcze ubezpieczenia
sprzętu (trzy urządzenia).
Akceptacja
4.8.20 Klauzula rzeczoznawców - Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze
względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 200 000 PLN przy sumie ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3
serwery)?
Akceptacja
4.8.21 Klauzula kosztów dodatkowych - Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze
względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 100 000 PLN przy sumie ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3
serwery)?
Akceptacja
Ptk.5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

5. Ubezpieczenie OC
Pkt. 5.1.1 – prosimy o enumeratywne wskazanie rodzaju działalności, które maja zostać
objęte zakresem ubezpieczenia OC. Prosimy jednocześnie podanie struktury obrotów w
podziale kwotowym lub obrotowym na wskazane rodzaje działalności.
Usługi:
Transport lądowy pasażerski, rozkładowy
pozostały
W tym:

Przychody netto ze sprzedaży
Stan na 31-12-2010
69.855.878,55zł
30.672.299,29zł

- Usługi świadczone na rzecz Gminy Częstochowa
Konserwacja i naprawa pojazdów
samochodowych
Wynajem środków transportowych
W tym
-Przewozy zamknięte, wynajem autobusów,
tramwajów
Wynajem nieruchomości
Reklama
Pozostała sprzedaż (materiałów)
Ośrodek szkolenia kierowców
RAZEM:

1.687.646,06zł
544.719,45zł
542.327,97zł
290.898,46zł
570.823,13zł
751.061,35zł
95.700,00zł
73.796.727,00zł

PKT. 5.4.3 – prosimy o wskazanie ilości i rodzaju taboru szynowego, jego stanu
technicznego, wskazania podmiotu świadczącego usługi serwisowe, średni wiek taboru.
Prosimy o wskazanie długości torowisk oraz ich stanu technicznego.
- Tramwaj TYP 105Na – 36 szt.
- Tramwaj Typ 105 N – 12 szt.
- od kwietnia 2012 zamawiający będzie sukcesywnie uruchamiał nowe wagony
niskopodłogowe – 7szt.
Struktura wiekowa wagonów tramwajowych stan na dzień 31-12-2010:
Od 20 lat do 25 lat
Pow. 25 lat do 30 lat
Pow. 30 lat do 35 lat

58,3%
16,7%
25%

Co 2 lata są przeprowadzane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Mieszkalnictwa,Zakład Komunikacji Miejskiej w Warszawie - badania techniczne
tramwajów. Ostatnie przeprowadzono w 2010r i nie zgłoszono uwag dot.pojazdów ,
wszystkie wagony 48 szt, zostały dopuszczone do ruchu. Następne badania lutykwiecie ń 2012r. Zamawiający Dysponuje stosownymi protokołami.
Długość torów wydzielonych pojedynczych 20,4 km
Długość trasy 10,2 km
Długość torów w jezdni ogółem 1,0 km

Pkt. 5.4.4 – prosimy o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem
ubezpieczenia szkód, które Zamawiający jest zobowiązany naprawić w ramach rękojmi i
gwarancji.
Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją objęcie szkód, które mogą być
dochodzone w ramach rękojmi i gwarancji.

Pkt. 5.4.6 – prosimy o podanie liczby pracowników. Prosimy o wskazanie które grupy
pracowników narażone są na zwiększone ryzyko wypadku przy pracy. Prosimy o informację
nt. wypadków przy pracy w okresie ostatnich 5 lat z podziałem na śmiertelne, ciężkie i lekkie,
których rejestr zobowiązany jest prowadzić Zamawiający na podstawie Kodeksu Pracy.
Prosimy o informację czy Zamawiający wypłaca pracownikom ze swoich środków renty.
Jeżeli tak prosimy o wskazanie ich ilości oraz wartości miesięcznego świadczenia.
Średnie zatrudnienie na dzień 31.10.2011r to 755 osób.
Spółka nie wypłaca pracownikom rent.
Na wszystkich stanowiskach pracy ryzyko zawodowego szacowane według Polskiej
Normy PN-N-18002:2000 (w skali trójstopniowej) określane jest jako „dopuszczalne”.
Ilość wypadków w latach 2006 – 2010 odnotowanych w stosownym rejestrze wynosi
51. W tym: śmiertelnych – 0, ciężkich – 0.
Pkt. 5.4.7 – Prosimy o wskazanie jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem
szkody w środowisku. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego rozszerzenia do
wysokości 500 tys. Zł
Zamawiający stoi na stanowisku, iż ocena ryzyka należy do Ubezpieczyciela, nie
będzie zatem wskazywał scenariuszy szkodowych.
Pkt. 5.4.8 – prosimy o wskazanie jakie jest przeznaczenie przeznaczenie majątkowe
nieruchomości będących we władaniu Zamawiającego na podstawie stosunków
cywilnoprawnych. Jaki jest rodzaj i sposób wykorzystanie ruchomości będących we władaniu
Zamawiającego na podstawie stosunków cywilnoprawnych.
- Zamawiający wynajmuje pomieszczenia w budynkach obcych w celu prowadzenia
sprzedazy biletów. – Adresy kas biletowych.
Pkt. 5.4.9 - Prosimy sprecyzować rodzaj wykonywanych czynności na mieniu oddanym do
obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności. Jaki jest rodzaj powierzanego mienia
oraz jego szacunkowa wartość?
Zamawiający prowadzi stację diagnostyczną, szacunkowa wartość mienia jest trudna
do ustalenia z uwagi na możliwość obsługi różnych rodzajów pojazdów.
Pkt. 5.4.11 - Prosimy o podanie zakres zlecanych prac/usług/czynności podwykonawcą. Jaki
jest procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju? Czy są to
podwykonawcy stali, czy zmienni? Czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru
podwykonawców? Czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC?
Zakres prac zlecanych na zewnątrz to głównie usługi polegające na: remontach
torowisk, usługi transportowe, usługi serwisowe oraz usługi reklamowe. Udział usług
podwykonawców nie przekracza 10% wszystkich usług.
Zamawiający żąda w postępowaniach polisy OC swoich kontrahentów
Pkt. 5.6.1. – Prosimy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej
niż 5.000zł
Brak Akceptacji
Pkt. 5.6.3 – prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 1000zł.
Brak Akceptacji
Pkt. 5.10 – prosimy o wykreślenie kl. rozliczenia składek, kl. przedłużenia ochrony
ubezpieczeniowej i kl. ratalnej. Z uwagi na brak treści klauzuli prolongaty w złączniku nr. 2 do
SIWZ prosimy o jej wykreślenie.
Akceptacja

Prosimy o informację czy oprócz szkód zgłoszonych do ubezpieczycieli do Zamawiającego w
okresie ostatnich 5 lat wpłynęły inne roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC. Jeżeli tak
prosimy o wskazanie dodatkowych informacji tj. daty szkody, daty zgłoszenia, wartości
roszczenia oraz opisu przyczyny szkody.
Odpowiedź – TAK
Sygn. Akt XII C 78/10 zapłata odszkodowania In solidum z PZU
Sygn. Akt I C 856/10 zapłata odszkodowania In solidum z PZU

Czy zamawiający dopuszcza zmianę definicji huraganu, gdzie za huragan przyjmuję się
działanie wiatru, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez IMiGW?
Zamawiający dopuszcza zmianę definicji huraganu, gdzie za huragan przyjmuję się
działanie wiatru, o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s, potwierdzone przez IMiGW
Proszę o podanie jaka jest konstrukcja dachów budynków zadeklarowanych do
ubezpieczenia. Proszę o podanie w przypadku dachów spadzistych m.in. jaki jest kąt
nachylenia?
- Konstrukcja dachów – zgodnie z informacją w załączniku – opis budynków. W
Częstochowie wszystkie budynki posiadają dachy płaskie. W Międzywodziu budynek
murowany – dach płaski, pozostałe dachy lekko nachylone w jedną stronę., W Poraju
dach w kształcie trójkąta.
Czy zamawiający posiada instrukcję do odśnieżania dachów?
TAK
Czy Zamawiający ma umowę na odśnieżanie dachów przez firmę zewnętrzną czy
odśnieżanie wykonuje we własnym zakresie?
Zamawiający wykonuje odśnieżanie we własnym zakresie.
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu za szkody spowodowane działaniem śniegu i/lub lodu?
Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN.
Kwestia modyfikacji definicji określonej w pkt 2.2.3.11 oraz limitowania tego ryzyka
została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 3.
Proszę o określenie stanu technicznego budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia, ze
szczególnym uwzględnieniem stanu stolarki okiennej oraz dachów.
Stan techniczny dobry.
Z uwagi na zadeklarowanie do ubezpieczenia biletów wg. ceny nabycia proszę o
wyjaśnienie: czy cena nabycia odpowiada wartości nominalnej biletów czy też jest określona
w inny sposób: jaki?
- cena biletów wg ceny nabycia - odpowiada wartości zakupu biletów z drukarni –
podstawa faktura zakupu.
Proszę o podanie zmianę stanów magazynowych środków obrotowych w poszczególnych
miesiącach za ostatnie 12 miesięcy. Jeżeli różnice w stanach środków obrotowych w
poszczególnych miesiącach są niewielkie wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia na
sumy stałe.
Stany magazynowe (paliwo i części) wartość na 30-09-2011r 599 389 ,79 zł,
obroty miesięczne mają nieznaczne wachania .
2010r
XI
498.924,97 zł
XII
570.230,48 zł

2011r
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

459.210,51 zł
461.600,11 zł
474.521,87 zl
490.965,25 zł
501.362,21 zł
461.373,60 zł
410.773,09 zł
429.638,03 zł
599.389,75 zł
547.873,76 zł

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zastosowaniem systemu sum stałych dla
środków obrotowych.
Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 22 (odstąpienie od odtworzenia mienia) w kontekście do
zapisów par. 2.8.1 (wypłata odszkodowania dla środków trwałych).
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli nr 22
Proszę o podanie:
- długości torowisk będących w gestii Zamawiającego z podziałem na torowiska położone w
pasie drogowym oraz poza nim,
- ilości wagonów tramwajowych w posiadaniu Zamawiającego,
- podanie dziennej ilości kursów tramwajów,
- podanie ilości linii tramwajowych,
Długość torów wydzielonych pojedynczych 20,4 km
Długość trasy 10,2 km
Długość torów w jezdni ogółem 1,0 km
Dzienna ilości kursów tramwajów:, w dni robocze 410, w soboty 382, w niedziele i
święta 255 kursów
Ilości linii tramwajowych, -linia 1 i linia 2 skrócona
Ilość wagonów 48 szt. + 7 nowe niskopodłogowe w roku 2012.
Czy zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność za szkody w pasie torowiska
(pomiędzy główkami szyn) czy również określony odcinek po zewnętrznej stronie szyny.
Jeżeli tak – proszę o podanie odległości na jakiej zachodzi odpowiedzialność
Ubezpieczającego.
TAK - odległości na jakiej zachodzi odpowiedzialność Ubezpieczającego. -80 cm od
główki szyny.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek awarii bądź nieszczelności
sieci wod-kan lub cieplnej, w tym także cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych i
wodnych? Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 PLN ?
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000zł
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane w pojazdach pracowników?
Proponujemy limit w wysokości 100.000 PLN?
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000zł
Czy w ostatnich 5 latach miały miejsce wypadki przy pracy. Jeżeli tak proszę o podanie
przyczyny wypadku oraz rodzaju obrażeń pracownika.

Na wszystkich stanowiskach pracy ryzyko zawodowego szacowane według Polskiej
Normy PN-N-18002:2000 (w skali trójstopniowej) określane jest jako „dopuszczalne”.
Ilość wypadków w latach 2006 – 2010 odnotowanych w stosownym rejestrze wynosi
51. W tym: śmiertelnych – 0, ciężkich – 0
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku OC na jeden wypadek w okresie
ubezpieczenia. Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN
Zamawiający nie wyraża zgody
Proszę o podanie jakie są minimalne zabezpieczenia drzwi i okien zwyczajowo stosowane
przez Zamawiającego.
System monitoringu i instalacje alarmowe w siedzibie Spółki i punktach kasowych firma Asekuracja 2000 -umowa(oprócz punkt „Jagiellonczycy”- bo to obiekt chroniony
w całości)
Portiernia czynna 24 godz. na dobę z ochroną przez licencjonowaną firmę.. Drzwi i
okna po zakończonej pracy są zamykane.
Wszystkie drzwi zamykane są na minimum jeden zamek.

Czy posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia ppoż spełniają wymogi przewidziane
przepisami prawa? Proszę o podanie jakie to są zabezpiecznia.
Na terenie Zakładu przy Al. Niepodległości 30 znajduje się przeciwpożarowa
zewnętrzna instalacja wodociągowa o średnicy 80 mm. Ilość, usytuowanie oraz
wydajność zainstalowanych na instalacji hydrantów spełnia wymagania stawiane
przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Budynki zaopatrzone są w hydranty i zawory hydrantowe zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).
Ponadto obiekty wyposażone są w gaśnice przenośne spełniające wymagania
Polskich Norm i rozmieszczone wg zasad określonych w w/w Rozporządzeniu.
Wszystkie pojazdy samochodowe oraz tramwaje wyposażone są w podręczny sprzęt
gaśniczy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków
technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
(Dz. U. Nr 230, poz. 2301)
Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne szkolenie w dziedzinie ochrony ppoż.
Proszę o wskazanie wszystkich lokalizacji w których może znajdować się ubezpieczone
mienie?
Zamawiający poniżej wskazuje miejsca ubezpieczenia:
- Główna siedziba firmy - Aleja Niepodległości 30 w Częstochowie
- Punkty kasowe w następujących lokalizacjach:
- Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24
- Częstochowa ul. Warszawska 1
- Częstochowa ul. Fieldorfa Nila 14/16
- Częstochowa ul. Niepodległości 30
- Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8
- Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24

- Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju – Jastrzębiu ul. Wojska Polskiego 71
- Ośrodek Wypoczynkowy w Międzywodziu ul. Plażowa 2
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do klauzuli rzeczoznawców? Wnioskujemy o limit
100.000 PLN?
Zamawiający akceptuje wnioskowany limit.
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego podział kosztów rzeczoznawców
pomiędzy Ubezpieczyciela a Zamawiającego? Proponujemy wprowadzenie zapisu podziału
kosztów rzeczoznawców w stosunku 50/50?
Zamawiający nie wyraża zgody
Wnioskujemy o zastąpienie wprowadzonego limitu procentowego w klauzuli kosztów
dodatkowych (klauzula 23) w pkt. 1.4, 1.5, 1.6. – limitem kwotowym. Proponujemy limit w
wysokości 100.000 PLN lub 200.000 PLN.
Zamawiający akceptuje zmianę limitu 200.000zł
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

………………………………………….

