Katowice, 13 marca 2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W PRZETARGU
„Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Nr referencyjny: MŚ-ZP-DT-333-3/14

NIEOGRANICZONYM

POD

NAZWĄ:

W związku z pytaniami Wykonawców do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Kompleksowe ubezpieczenie
Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zamawiający odpowiada co następuje.
Odpowiedzi Zamawiającego prowadzą w niektórych przypadkach do zmiany treści SIWZ zgodnie
z art.38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
W dniu 07.03.2014 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie jeżeli
SIWZ nie stanowi inaczej.
Pytanie 3:
Prosimy o wykazanie numerów PKD odpowiadającym działalnościom w rzeczywistości wykonywanym
przez Ubezpieczonego.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje numer PKD prowadzonej działalności: 9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW.
Pytanie 4:
Prosimy o informacje na temat rodzaju prac zlecanych podwykonawcom i ich szacunkowym udziale w
generowanym przychodzie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi obecnie swojej działalności z użyciem podwykonawców, jednakże nie
wyklucza możliwości powierzenia prac podwykonawcom.
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje wszelkich szkód w przedmiotach
wartościowych, przy czym za przedmioty wartościowe uważa się przedmioty o wartości naukowej,
kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a także krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i
inne papiery wartościowe oraz dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, bilety komunikacyjne,

żetony, losy loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosztowności, w tym kamienie szlachetne, perły,
biżuterię, metale szlachetne oraz wyroby z tych metali.
Odpowiedź:
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ze względu na nieprecyzyjne
sformułowanie – nie wskazano którego ubezpieczanego ryzyka dotyczy powyższe ograniczenie
ochrony.
Pytanie 6:
Jeżeli wyłączenie odpowiedzialności w przedmiotach wartościowych nie jest możliwe prosimy o
wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla przedmiotowych szkód w wysokości 100 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ze względu na nieprecyzyjne
sformułowanie – nie wskazano którego ubezpieczanego ryzyka dotyczy wyżej wskazany podlimit
odpowiedzialności.
Pytanie 7:
Odnośnie odpowiedzialności za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej
prosimy o podanie rodzaju i wartości mienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potrafi obecnie wskazać takiego mienia, jednakże nie wyklucza, że trakcie okresu
ubezpieczenia będzie korzystał z mienia na podstawie użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia lub
innej umowy nienazwanej.
Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne,
lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne,
lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Pytanie 9:
Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych w wyniku winy
umyślnej wynoszącego maksymalnie 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ze względu na nieprecyzyjne
sformułowanie – nie wskazano którego ubezpieczanego ryzyka dotyczy powyższe ograniczenie
ochrony.
Pytanie 10:
Odnośnie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
prosimy o podanie rodzaju pojazdów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada pojazdów wolnobieżnych, jednak planuje wkrótce
zakup dwóch sztuk wózków widłowych.
Pytanie 11:
Odnośnie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pracowników, w tym ich pojazdów
wyrządzone przez Ubezpieczonego swoim pracownikom prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony
nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 171.
Pytanie 12:
Odnośnie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem parkingu prosimy o informacje czy
parkingi są parkingami strzeżonymi to znaczy, ich teren jest ogrodzony oświetlony i całodobowo
dozorowany?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że parking podziemny jest oświetlony i całodobowo monitorowany, w ramach
monitoringu nowej siedziby Muzeum Śląskiego.
Pytanie 13:
Jaka jest liczba miejsc parkingowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że parking podziemny ma 232 stanowiska parkingowe.
Pytanie 14:
W ubezpieczeniu NNW – WOLONTARIUSZE zakres ograniczony do zdarzeń powstałych w czasie
wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia oraz w
drodze z domu do pracy i z pracy do domu.?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że dla Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, którym objęci
będą wolontariusze pracujące na rzecz Zamawiającego, ograniczony jest do wypadków powstałych w
czasie wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia oraz
w drodze z domu do pracy i z pracy do domu.
Pytanie 15:
Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych
spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały
miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia
(zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych);
wielkości poniesionych szkód.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że od roku 1997 (włącznie) mienie Zamawiającego nie ucierpiało wskutek
ryzyka powodzi lub podniesienie sią poziomu wód gruntowych spowodowanego powodzią.
Pytanie 16:
Prosimy o informacje czy wśród budynków/budowli zgłoszonych do Ubezpieczenia są
budynki/budowle wpisane do rejestru zabytków i pod opieką konserwatora zabytków.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że budynek w Katowicach przy al. W. Korfantego3 wpisany jest do rejestru
zabytków i jest pod opieką konserwatora zabytków.
Pytanie 17:
Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zgłoszone są księgozbiory; jeśli tak - czy są skatalogowane i
czy mają wycenę rzeczoznawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prowadzi inwentarz muzealiów a księgozbiory nie posiadają wyceny
rzeczoznawcy.
Pytanie 18:
Prosimy o informacje czy dzieła sztuki są skatalogowane i czy mają wycenę rzeczoznawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi inwentarz muzealiów a dzieła sztuki nie posiadają wyceny
rzeczoznawcy.
Pytanie 19:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do 500 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem, że wskazana franszyza redukcyjna nie
będzie dotyczyła ryzyk: stłuczenie przedmiotów szklanych, kradzieży oraz dewastacji.
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, pkt 6
Było:
6 Franszyzy i udziały własne
6.1
Franszyza integralna:
- stłuczone przedmioty szklane: 100,00 zł,
- dla ryzyk kradzieżowych oraz dewastacji: 250,00 zł
- pozostałe: 200,00 zł
6.2
Franszyza redukcyjna: brak,
6.3
Udziały własne: brak
Jest:
6 Franszyzy i udziały własne
6.1
Franszyza integralna:
- stłuczone przedmioty szklane: 100,00 zł,
- dla ryzyk kradzieżowych oraz dewastacji: 250,00 zł
- pozostałe: 200,00 zł
6.2
Franszyza redukcyjna: 500,00 zł, z wyjątkiem: stłuczenie przedmiotów
szklanych, kradzieży oraz dewastacji (dla których obowiązuje wyżej
wskazana franszyza integralna)
6.4
Udziały własne: brak
Pytanie 20:
Prosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej do 500 zł w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich
ryzyk.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w
ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk.
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, pkt 4
Było:
4.1 Franszyzy i udziały własne
4.1.1
Franszyza integralna: brak
4.1.2
Franszyza redukcyjna: 300,00 zł
4.1.3
Udziały własne: brak
Jest:
4.1 Franszyzy i udziały własne
4.1.1
Franszyza integralna: brak
4.1.2
Franszyza redukcyjna: 500,00 zł
4.1.3
Udziały własne: brak
Pytanie 21:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu cargo.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział III, pkt 4
Było:

4.2 Franszyzy i udziały własne
4.2.1
Franszyza integralna: brak
4.2.2
Franszyza redukcyjna: brak
4.2.3
Udziały własne: brak
Jest:
4.2 Franszyzy i udziały własne
4.2.1
Franszyza integralna: brak
4.2.2
Franszyza redukcyjna: 500 zł
4.2.3
Udziały własne: brak
Pytanie 22:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu OC.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ
Pytanie 23:
Prosimy o potwierdzenie, że warunki w Klauzuli ograniczenia zasady proporcji stosuje się łącznie; jeżeli
nie są stosowane łącznie, prosimy o wykreślenie punktu nr 3 (tj. jeżeli wysokość szkody nie przekracza
10.000 zł).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że warunki Klauzuli ograniczenia zasady proporcji stosuje się rozłącznie oraz że
nie wyraża zgody na wykreślenie punktu nr 3 (tj. jeżeli wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł).
Pytanie 24:
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli terroryzmu
Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub
załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej:
Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy
pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji,
bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych,
ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia
społeczeństwa albo jego części.
Niniejszą klauzulą nie są objęte:
a) utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio
w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
b) utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów
niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub
uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na
oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25
Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla
aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała:
a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio
w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów
niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub
uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na
oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 7.23
Było:
7.23
Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i
zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego,
bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub
zdrowia. Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł
Jest:
7.23
Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i
zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego,
bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub
zdrowia. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się:
a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub
pośrednio z
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub
radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się
zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w
korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych,
biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.
Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt 5.19
Było:
5.19
Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i
zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego,
bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub
zdrowia.
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Jest:
5.19
Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i
zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego,

bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub
zdrowia. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się:
a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub
pośrednio z
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub
radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się
zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w
korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych,
biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Pytanie 26:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 5.000PLN dla
aktów terroryzmu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 27:
Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie składowane poniżej poziomu gruntu i
jaka jest jego wartość.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgłoszone mienie jest także składowane poniżej poziomu gruntu.
Zamawiający nie jest w stanie wskazać wartości tego mienia (będzie to m.in. mienie składowane w
budynku nowej siedziby, w których większość powierzchni użytkowej znajduje się poniżej poziomu
gruntu).
Pytanie 28:
Czy na okres Ubezpieczenia planowane są remonty majątku będącego przedmiotem Ubezpieczenia –
jakie, kiedy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyklucza prowadzenia remontów majątku będącego przedmiotem
ubezpieczenia.
Pytanie 29:
Czy na okres Ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów
istniejących lub nowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie ubezpieczenia inwestycji typu rozbudowa, budowa,
przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Z dużym prawdopodobieństwem w okresie
ubezpieczenia Zamawiający będzie w nowej siedzibie prowadzić prace związane z wyposażeniem
budynków (np. w meble) oraz z przygotowaniem wystaw.
Pytanie 30:
Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe,
modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie lokalizacji w chwili obecnej nie są prowadzone prace budowlane.
Obiekty nie są wyłączone z użytkowania, jednakże w budynkach nowej siedziby w chwili obecnej nie
jest jeszcze prowadzona działalność muzealna. Z dużym prawdopodobieństwem w okresie
ubezpieczenia Zamawiający będzie w nowej siedzibie prowadzić prace związane z wyposażeniem
budynków (np. w meble) oraz z przygotowaniem wystaw i rozpoczęta zostanie działalność muzuealna.
Pytanie 31:

Ad. Ubezpieczenia Auto-casco:
a) Prosimy o wykreślenie w punkcie 1. Zapisu:
„w posiadanie, których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy”
b) Prosimy o usunięcie zapisu 2.3
c) Prosimy o zmianę w punkcie 2.6 – z zapisu „franszyza integralna: 200 zł” na zapis: „franszyza
integralna 500 zł”
d) Prosimy o wyłączenie pojazdu o numerze rejestracyjnym SK14440 z ubezpieczenia AC
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu 2.3 oraz na wprowadzenie franszyzy integralnej w
wysokości 500 zł. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ.
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt ii, ppkt. 2.3
Było:
2.3
Włączenie odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracując silnik w wyniku
silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.,
Jest:
2.3
(wykreślono)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt ii, ppkt. 2.6
Było:
2.6
Franszyza integralna: 200 zł / udziały własne: brak,
Jest:
2.6
Franszyza integralna: 500 zł / udziały własne: brak,
Pytanie 32:
Ad. Ubezpieczenia Assistance:
a) Prosimy o wykreślenie w punkcie 1. Zapisu:
„w posiadanie, których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy”
b) W punkcie 2.7 Prosimy o zmianę zapisu w brzmieniu:
„jeżeli wykonawca nie jest w stanie zorganizować ww. świadczeń na terytorium Europy, w tym Rosji,
Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii, pokryje koszty poniesione przez zamawiającego”
na zapis:
„jeżeli wykonawca nie jest w stanie zorganizować ww. świadczeń na terytorium Europy, w tym Rosji,
Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii, pokryje koszty holowania poniesione przez zamawiającego”
W przeciwnym wypadku prosimy o sprecyzowanie zakresu kosztów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian dotyczących ubezpieczenia
Assistance. Zamawiający informuje, że zakres kosztów dla punktu 2.7 jest tożsamy z zakresem
ubezpieczenia assistance wskazanym w SIWZ.
W dniu 10.03.2014 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:
Pytanie 33:
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o dodanie do katalogu akceptowalnych wyłączeń w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód :
 Powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 Strat, szkód lub kosztów spowodowanych wyciekiem, zanieczyszczeniem i/lub skażeniem z
powodu działania substancji biologicznych i/lub chemicznych, jednak pod warunkiem, że tego
rodzaju straty, szkody lub koszty nie są bezpośrednim skutkiem ubezpieczonej bezpośredniej,
nagłej i przypadkowej, fizycznej straty albo szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowanej
pokrytym ryzykiem;
 Polegających na lub powstałe w wyniku procesów wynikających z naturalnych właściwości mienia
lub zachodzących wewnątrz elementów konstrukcyjnych ubezpieczonych przedmiotów o ile
procesy te polegają na powolnym i systematycznym niszczeniu z powodu oddziaływania:

a) sił związanych z osiadaniem gruntów, wibracji, długotrwałych wstrząsów, kurczenia się,
rozciągania, pękania, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
b) czynników chemicznych oraz zmiany temperatury, wilgotności, gazów, pary, cieczy, pyłu,
hałasu, dymu, sadzy, przez wyciekanie, kawitację, erozję, korozję, tworzenie się kamienia
kotłowego,szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenie się izolacji;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielił w pytaniu 75
Pytanie 34:
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o włączenie do katalogu akceptowalnych wyłączeń
w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk szkód :
 spowodowanych działaniami hakerów komputerowych;
 związanych z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek
zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów
komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia;
 wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania lub błędnego zastosowania sprzętu,
oprogramowania lub nośników danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym,
sterowniku lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu
ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielił w pytaniu 91.
Pytanie 35
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o potwierdzenie, że wartość zgłoszonych do ubezpieczenia
eksponatów, dzieł sztuki, muzealiów została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub ceny
nabycia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wartość muzealiów zgłoszona do ubezpieczenia odpowiada wartości
wynikającej z inwentarza muzealiów.
Pytanie 36
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o wskazanie 5 najdroższych eksponatów /dzieł sztuki wraz z
określeniem jednostkowej wartości oraz sposobu określenia wartości.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że eksponaty wpisane są do inwentarza muzealiów, niepodlegającego
publikacji. Łączna wartość inwentarzowa muzealiów wskazana została w SIWZ. Szacowana wartość
rynkowa pięciu najdroższych eksponatów to ok. 3.400.000 PLN.
Pytanie 37
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla zieleni do FLEXA t.j. (pożar,
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 38
Dotyczy Miejsca ubezpieczenia: Dla klauzuli lokalizacji prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 116.
Pytanie 39
Dotyczy ubezpieczenia mienia. W klauzuli rezygnacji z regresu prosimy o dodanie zapisu: „chyba, że
szkodę wyrządzono umyślnie”

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę powyższą zmianę klauzuli rezygnacji regresu. Niniejsza odpowiedź
prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 7.3
Było:
7.3
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich
pracowników.
Jest:
7.3
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich
pracowników, chyba, że szkodę wyrządzono umyślnie.
Pytanie 40
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Czy do ubezpieczenia zgłoszono środki transportu ? Jeżeli tak prosimy o
udostępnienie wykazu środków transportu z uwzględnieniem jednostkowej wartości mienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia mienia środków transportu, jednocześnie
zaznacza, postanowienia SIWZ dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych pozostają w mocy.
Pytanie 41
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o potwierdzenie, że o ile nie umówiono się inaczej, limity
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że o ile SIWZ nie wskazuje inaczej limity odpowiedzialności są limitami na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 42
Dotyczy ubezpieczenia mienia. Prosimy o udzielenie informacji jaka jest wartość namiotów
zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada namiotów, nie wyklucza jednak ich posiadania
w przyszłości.
Pytanie 43
Dotyczy ubezpieczenia mienia. W razie braku możliwości uzyskaniu powyższej informacji prosimy o
ustalenie limitu odpowiedzialności dla namiotów 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia oraz ograniczenie zakresu ochrony dla namiotów do FLEXA
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu odpowiedzialności dla namiotów 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, pkt. 3.4 – po podpunkcie 3.4.9 dopisano:
3.4.10 Szkody w namiotach – limit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
Pytanie 44
Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane
w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity, klauzule produktowe) o ile w SIWZ nie zostało
to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi, przy pytaniu nr 1.
Pytanie 45
W odniesieniu do „Terminu zgłaszania szkody do ubezpieczyciela” prosimy o zmianę zapisu na „pięć
dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu (..)”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 46
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia pkt 3.4.9 prosimy
o dodanie zapisu:
„Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz
osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 3.4.9
Było:
3.4.9
Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt.
1.3.3) - limit odpowiedzialności: 300.000 (obligatoryjny) lub 500.000 zł (fakultatywny).
Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie,
odpryśnięcie) w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Jest:
3.4.9
Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt.
1.3.3) - limit odpowiedzialności: 300.000 (obligatoryjny) lub 500.000 zł (fakultatywny).
Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie,
odpryśnięcie) w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie nie
obejmuje:
 szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
 szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi
itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
 szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
 szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym
zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 szyb w pojazdach i środkach transportowych
Pytanie 47
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 1.4.3 – mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania –
prosimy o:
1) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania wraz z krótkim
opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz
określeniem ich wartości,
2) wyłączenie z ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem
znajdującym się w takich budynkach i budowlach oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia
przeznaczonego na złom,
3) rozszerzenie zapisu o postanowienia stanowiące, że mienie to objęte jest ochroną pod
warunkiem:
 ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,





wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio
zakonserwowane;
wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe)
utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada nieruchomości wyłączonych całkowicie z
użytkowania, jednocześnie wskazuje, że w budynkach nowej siedziby Muzeum Śląskiego na chwilę
obecną nie jest jeszcze prowadzona działalność muzealna. Zamawiający ponadto wyraża zgodę na
postulowane:
 wyłączenie z ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem
znajdującym się w takich budynkach i budowlach oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia
przeznaczonego na złom
 rozszerzenie zapisu o postanowienia stanowiące, że mienie to objęte jest ochroną pod
warunkiem:
 ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
 wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
 środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe)
utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 1.4.3
Było:
1.4.3
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w
tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
Jest:
1.4.3
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w
tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane
do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, z zastrzeżeniem
poniższych warunków:
 ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
 wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
 środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe)
utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia
Pytanie 48
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 3.4.7 – prosimy o potwierdzenie, że mowa sieci
elektryczne, energetyczne i elektroniczne znajdują się na terenie ubezpieczanej lokalizacji, lub w
odległości nie większej niż 100m od ubezpieczanej lokalizacji. Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ
w tym zakresie poprzez rozszerzenie zdania, po przecinku (w miejsce kropki przecinek) o frazę „oraz
znajdują się na terenie ubezpieczanej lokalizacji.” lub „oraz znajdują się w odległości nie większej niż
100 m od ubezpieczanej lokalizacji.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy postulat i wprowadza następującą zmianę w SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 3.4.7
Było:
3.4.7
Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod
warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego,
Jest:
3.4.7
Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod
warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego oraz znajdują się nie dalej niż 100 m od
ubezpieczanej lokalizacji
Pytanie 49

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 3.2 (tabela) – prosimy o:
1) W odniesieniu do środków obrotowych prosimy o określenie sumy ubezpieczenia w systemie sum
stałych
2) w odniesieniu do mienia pracowniczego, mienia osób trzecich i mienia powierzonego; mienia w
szatniach i w schowkach – prosimy o zmianę rodzaju wartości na wartość rzeczywistą,
3) w odniesieniu do wartości rynkowej – prosimy o zdefiniowanie dla tej wartości
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do mienia pracowniczego wyraża zgodę na zmianę rodzaju
wartości na wartość rzeczywistą. Ponadto zamawiający wyjaśnia, że poprzez wartość rynkową mienia
należy rozumieć najbardziej prawdopodobną cenę mienia jaka byłaby do uzyskania na rynku na dzień
wystąpienia szkody.
Odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 3.2 – treść tabeli po zmianach, z uwzględnieniem odpowiedzi na
niniejsze pytanie, wskazano w dalszej części niniejszego dokumentu
punkt 4 SIWZ, część C, rozdział VII, po punkcie 12 (12.1, 12.2, 12.3) dodaje się punkt 13 o treści:
13. Jeżeli nie wskazano inaczej, przez wartość rynkową mienia należy rozumieć najbardziej
prawdopodobną cenę mienia jaka byłaby do uzyskania na rynku na dzień wystąpienia szkody.
Pytanie 50
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 3.4.3 – prosimy o wyłączenie ryzyka z ubezpieczenia. W
przypadku braku zgody na wyłączenie, prosimy o:
1) Zmniejszenie limitu,
2) Przekazanie informacji o szkodach z tego tytułu, powstałych w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, niezależnie od faktu czy wcześniej ryzyko to było ubezpieczone, czy nie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane powyżej zmniejszenie limitu odpowiedzialności.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich trzech lat nie wystąpiły szkody o które pyta
Wykonawca.
Pytanie 51
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 6.2 – prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej na
poziomie co najmniej 300 zł.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu 19.
Pytanie 52
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 3.3. w odniesieniu do gotówki podczas transportu –
prosimy o wskazanie:
1) Planowanej maksymalnej wartości gotówki podczas pojedynczego transportu (czy jest to
wskazany limit. 100.000zł.?),
2) ogólnej wartości gotówki przewożonej w okresie ubezpieczenia.
3) Ilości transportów w miesiącu, roku.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie potrafi wskazać
odpowiedzi na powyższe pytanie, jednocześnie zaznaczamy, że wskazane limit odpowiedzialności
odpowiada maksymalnej wartości gotówki przewożonej w pojedynczym transporcie.
Pytanie 53
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 3.3.2 ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o zmniejszenie
limitu do 10.000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 162
Pytanie 54

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.2 – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych
miejsc – prosimy o ustanowienie maksymalnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela na
pojedynczą lokalizację w wysokości 1.000.000zł. bądź w wysokości innej akceptowanej przez
Zamawiającego (prosimy o wskazanie limitu akceptowanego).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 55
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 7.5 – Klauzula kosztów dodatkowych – „drugi myślnik”
– prosimy o wyłączenie z kosztów wymienionych w przedmiotowym punkcie kosztów oczyszczania
gleby, oraz wprowadzenie w tym punkcie zapisu stanowiącego, że „Ochrona ubezpieczeniowa nie
dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 66
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.6 – Klauzula zmiany własności – prosimy o
doprecyzowanie w pkt. b., że automatyczne przejście ochrony na podmiot nowopowstały z
wydzielenia następuje pod warunkiem, że nie ulega zmianie profil działalności.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższe jest zgodne z intencją Zamawiającego i proponowana zmiana nie
jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ.
Pytanie 67
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.10 Klauzula lokalizacji – prosimy o ustanowienie
limitu dla klauzuli na poziomie 500.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, bądź
w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie limitu akceptowanego
przez Zamawiającego).
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 116
Pytanie 68
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.15 Klauzula mienia ruchomego – prosimy o
wyłączenie klauzuli.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 69
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 7.18 – katastrofa budowlana – prosimy o rozszerzenie
postanowień klauzuli o poniższe wyłączenia szkód w obiektach:
 których wiek przekracza 50 lat
 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 wyłączonych z eksploatacji/użytkowania, bez względu na przyczynę wyłączenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń w przedmiotowej klauzuli:
 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 7.18
Było:
7.18 Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł/obligatoryjny zakres; 10
000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – fakultatywny zakres
Jest:
7.18 Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. W ramach niniejszej klauzuli
nie obejmuje się ochroną obiektów budowlanych:
 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł/obligatoryjny zakres;
10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – fakultatywny zakres
Pytanie 70
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.20 – klauzula przepięć – prosimy o dodanie zapisu: „Z
ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe
ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego
(zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w
zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 122.
Pytanie 71
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt. 7.21 - Klauzula nakazów administracyjnych – prosimy o
jej wyłączenie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 72
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.23 - Klauzula terroryzmu – prosimy o rozszerzenie
klauzuli o nw. wyłączenia Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub
wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 25
Pytanie 73
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.24 - Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości
sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy, poza sumami w
systemie pierwszego ryzyka, również ustanowionych w umowie limitów odpowiedzialności.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższe jest zgodne z intencją Zamawiającego i proponowana zmiana nie
jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ.
Pytanie 74
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pkt 7.26 – klauzula ubezpieczenia mienia podczas
transportu – prosimy o dodanie zapisów j/n:

- W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub
kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek
transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym
parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia
środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;
2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości
przewożonego w nim mienia;
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub
objętości;
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub
innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia
przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane
jest kierowanie pojazdami;
7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej
nieruchomości (posesji).
- Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu mienia załadowanego w stanie
uszkodzonym i zdekompletowanym
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wyraża na zgodę na dopisanie do treści klauzuli ubezpieczenia mienia
podczas transportu zapisu „W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze
środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko
wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie
ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo
dozorowanym.” Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 7.26
Było:
7.26
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy
lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanym
przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy
wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli
ubezpieczającego zdarzeń
Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do
rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie
mienia w miejscu docelowym.
Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu
ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego
przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych,
spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną na podstawie
niniejszej klauzuli wynosi 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Jest:
7.26
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy
lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanym

przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy
wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli
ubezpieczającego zdarzeń
Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do
rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie
mienia w miejscu docelowym.
Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu
ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego
przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych,
spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną na podstawie
niniejszej klauzuli wynosi 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu
lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy
środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym
stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo
dozorowanym.
Pytanie 75
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do punktu 2.1 prosimy o dodanie
następujących wyłączeń. Jeżeli Zmawiający akceptuje włączenie tylko niektórych z w/w wyłączeń,
prosimy o ich wskazanie.
- działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków
zdarzeń wymienionych w pkt. 2.1.1 , 2.1.2, 2.1.3. 2.1.4;
- działania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub maserowych;
- skażenia lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody);
- poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego minia działaniu ognia lub ciepła;
- działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar – wyłączenie nie dotyczy
szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;
- prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;
- zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w
pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było
niżej niż 10 cm nad podłogą;
- korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub
starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją;
- osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – spowodowanego działaniem człowieka;
- modyfikacji genetycznych;
- utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na
niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub
inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym
działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych; jeżeli w
następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub wybuch Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki
tych zdarzeń;
- wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, wad
ukrytych – w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub
błędami;
- mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub
niezadziałania części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane
zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd
spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też wewnętrzne lub zewnętrzne
automatyczne urządzenie sterujące albo czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie

zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny pierwotnej
– w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach;
- przerwy lub ograniczeniu w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media;
- w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania
lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub
zwiększenie szkody;
- powstałe w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i systematycznego niszczenia
przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników termicznych, chemicznych lub
biologicznych, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze,
fakturze, wykończeniu lub zapachu;
- spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym postulatem, zmianie ulega treść SIWZ. Punkt 4
SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 2.1 - po podpunkcie 2.1.18 dopisano następujące podpunkty:
2.1.19 działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 2.1.1 , 2.1.2, 2.1.3. 2.1.4;
2.1.20 działania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub
maserowych;
2.1.21 poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego minia działaniu ognia lub
ciepła;
2.1.21 korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się
jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją;
2.1.22 osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – spowodowanego działaniem człowieka;
2.1.23 modyfikacji genetycznych;
2.1.24 utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub danych lub oprogramowania, w szczególności
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane
zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na
niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub
wbudowanych układów scalonych; jeżeli w następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub
wybuch Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;
2.1.25 wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w
produkcji, wad ukrytych – w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami,
złym wykonaniem lub błędami;
2.1.26 w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach;
2.1.27 przerwy lub ograniczeniu w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą
przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media;
2.1.28 w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania,
magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ
na powstanie lub zwiększenie szkody;
2.1.29 powstałe w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i systematycznego
niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników termicznych,
chemicznych lub biologicznych, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu,
zmianach w zapachu;
2.1.30 spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania
inwentaryzacji.
Pytanie 76
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy w konstrukcji budynków/budowli (konstrukcja ścian,
stropu, dachu, pokrycie dachu) zgłaszanych do ubezpieczenia występują elementy wykonane z płyt
warstwowych wypełnionych styropianem lub pianką poliuretanową – prosimy o wykaz takich
budynków wraz z informacja o elemencie wykonanym ze wskazanych materiałów, wartości budynku
wraz z mieniem w środku.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków i sumy ubezpieczenia zostały wskazane w SIWZ
zgodnie z wiedzą Zamawiajacego.
Pytanie 77
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do budynków/budowli w których
konstrukcji występują elementy wykonane z drewna prosimy o informacje:
- czy drewniane elementy konstrukcji budynków były zaimpregnowane środkiem ogniochronnym lub
też że elementy palne są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką
cementową
- czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice,
przełączniki) odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów
izolujących)
- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? czy jest to mienie palne?)
- o wartości takich obiektów oraz wartości mienia znajdującego się w takich obiektach.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków i sumy ubezpieczenia zostały wskazane w SIWZ
zgodnie z wiedzą Zamawiajacego.
Pytanie 78
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy ubezpieczeniu mają podlegać transformatory w wieku
powyżej 45 lat? Jeśli tak, prosimy o ich wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie ma transformatorów w
wieku powyżej 45 lat.
Pytanie 79
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a)
ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b)
ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c)
rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia zabezpieczone jest z zakresie
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 80
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku
pracy, w szczególności zapisane w:
a)
ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010
r. Nr 138 poz. 931) ?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że spełnia wskazane obowiązującym prawem wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.
Pytanie 81
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że użytkuje i utrzymuje obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 82
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących
ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że użytkuje i utrzymuje obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
ewentualne zalecenia po przeglądach są realizowane.
Pytanie 83
Czy Zmawiający w ostatnich trzech latach ubezpieczał sprzęt elektroniczny we wnioskowanym zakresie
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyka zakresie. Jeśli nie, prosimy o podanie
wysokość szkód jakie wystąpiły we sprzęcie zgłaszanym do ubezpieczenia, pomimo braku
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ubezpieczał sprzęt elektroniczny w poprzednich latach. Informacja o
szkodowości wskazana została w SIWZ.
Pytanie 84
Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że na ubezpieczany sprzęt elektroniczny składa się sprzęt elektroniczny przyjęty
do ewidencji środków trwałych w okresie ostatnich 5 lat oraz sprzęt zamontowany w nowej siedzibie
Muzeum Śląskiego. Wykaz jest na etapie jego tworzenia i może zostać udostępniony Wykonawcy po
zawarciu umowy.
Pytanie 85
Prosimy o podanie wartości sprzętu zainstalowanego na zewnątrz/ na wolnym powietrzu w tym
sprzętu zainstalowanego na zewnątrz budynków/budowli.
Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pytanie 86
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o włączenie
następujących klauzul:
Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i
programach komputerowych ( IT – Information Technology )
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a)
Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach
komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich
oryginalnej struktury.
b)
Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „ a „.
c)
Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu
użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie
straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „ a „.
Klauzula 109 - Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ogranicza ochronę
ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez
najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością
wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy.
Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.
Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest
najemcą/ leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu
Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących
likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach
selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
1)
w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
2)
w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
3)
wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
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 powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
-

-

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub
w zamkniętym garażu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% wartości
szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy
szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta
opakowania lub jego braku.
Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub
uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
-

-

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe
części ubezpieczonego przedmiotu,
przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie
ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)
 Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
 Lampy laserowe (poza medycyną)
 Lampy rentgenowskie-anodowe
- w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
 Lampy laserowe (w medycynie),
 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie
FOTO- (poza medycyną)
 Lampy analizujące (poza medycyną)
 Tyratrony (w medycynie)
 Lampy kineskopowe (poza medycyną)
 Lampy
wysokiej
częstotliwości
(poza
medycyną)
 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
 Inne lampy projektowe (w medycynie)
 Lampy pamięciowe (poza medycyną)
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

Zmniejszenie odszkodowania
po
okresie
miesięczny
użytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

24 miesiące

1,5 %



Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w
tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową
obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y

gdzie:
P
= liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki
gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń,
godzin i m-cy eksploatacji,
X =
współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie
więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji
współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie
współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.
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 elektronicznego nie starszego niż 7 lat 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.
Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą
ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20 %
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.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zastosowanie mają postanowienia SIWZ z uwzględnieniem zmian
wynikających z udzielenia odpowiedzi na pytania nr 91
Pytanie 87
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pkt 1.3.2 – prosimy o dopisanie zapisu „z
wyłączeniem szkód powstałych podczas transportu”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 88
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W odniesieniu do punktu 1.3.3 prosimy o
wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
oraz akceptację klauzuli w poniższej treści:
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
Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania
jeżeli jest ono inne niż 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
lub leasingu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 89
W odniesieniu do punktu 3.3.4 prosimy o
- zmniejszenie limitu do 5.000 zł
- akceptację klauzuli w poniższym brzmieniu:
Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania dla sprzętu elektronicznego
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże
warunków, ustala się że w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o
ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu
ubezpieczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, powstałe w wyniku :
1. kradzieży „zwykłej” rozumianej jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór
mienia w celu jego przywłaszczenia,
2. kradzieży dokonanej przy braku wymaganych zabezpieczeń o których mowa w § 2 ust. 10 owu ,
3. kradzieży urządzeń zewnętrznych należących do Ubezpieczającego, zainstalowanych na
budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego, o ile
urządzenia te zostaną zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie
było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
4. dewastacji ( wandalizmu ) sprzętu elektronicznego rozumianego jako rozmyślne zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w powiązaniu lub bez powiązania z
ryzykami o których mowa w pkt. 1-3 niniejszej klauzuli .
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest wyłącznie na terenie RP, oraz
pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a. niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b. wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
c. udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego
zdarzenia,
d. wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Limit odpowiedzialności ( I ryzyko ): 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90
W odniesieniu do punktu 4.3.3 prosimy o wprowadzenie udziałów własnych w zaproponowanej
wysokości lub innych, akceptowalnych dla Zamawiającego
- Sprzęt stacjonarny w miejscu ubezpieczenia 500 zł
- Sprzęt poza miejscem ubezpieczenia 15% wysokości szkody nie mniej niż 500 zł
- sprzęt elektroakustyczny (o ile Zamawiający nie zgodzi się ich wyłączyć) 20% wysokości szkody nie
mniej niż 2000 zł
- Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania 5% wysokości
szkody nie mniej niż 2000 zł
- Pozostały sprzęt 1000 zł
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 20.
Pytanie 91
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. W odniesieniu do punktu 2.1 prosimy o dodanie
następujących wyłączeń:
Szkody powstałe wskutek:
- sabotażu, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, blokady, wewnętrznych zamieszek, trzęsienia
ziemi, wybuchu wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklonu, tajfunu, tornada,
- zapadania lub usuwania się ziemi spowodowanych prowadzonymi robotami ziemnymi,
- działanie wirusa, programu lub całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się,
w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu,
- utraconych korzyści, utraty wartości rynkowej, utraty rynku, zwiększonych kosztów działalności
powstałych w wyniku szkody, strat powstałych wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań,
utraty kontraktów, rabatów lub licencji oraz kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych i
administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych, opłat manipulacyjnych, odszkodowań o
charakterze karnym, kosztów procesów, kosztów administracyjnych, kosztów najmu/użycia
przedmiotów zastępczych, szkód pośrednich.
Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
- powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca
lub dostawca,
- spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź
usterkach wiedział Ubezpieczyciel,
- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób
ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt
oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy
sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z
instrukcją producenta sprzętu,
- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w
urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i
zjawisk pochodnych,
- powstałe w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach gaśniczych i chłodniczych, taśmach
barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach, nośnikach pisma i obrazu, tarczach
siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach jednorazowych, filtrach, pomocniczym
oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal
udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz w
częściach i materiałach, które z uwagi na funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub
podlegają okresowej wymianie.
Jeżeli Zmawiający akceptuje włączenie tylko niektórych z w/w wyłączeń, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym postulatem oraz postulatami wskazanymi w
pytaniu nr 127 zmianie ulega treść SIWZ. Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt 2.1 - po podpunkcie
2.1.15 dopisano następujące podpunkty:
2.1.17 sabotażu, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, blokady, wewnętrznych zamieszek,
trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklonu, tajfunu, tornada,
2.1.18 zapadania lub usuwania się ziemi spowodowanych prowadzonymi robotami ziemnymi,
2.1.19 działanie wirusa, programu lub całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia
się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu,
2.1.20 utraconych korzyści, utraty wartości rynkowej, utraty rynku, zwiększonych kosztów działalności
powstałych w wyniku szkody, strat powstałych wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań,
utraty kontraktów, rabatów lub licencji oraz kar umownych, kar pieniężnych, grzywien sądowych i
administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych, opłat manipulacyjnych, odszkodowań o
charakterze karnym, kosztów procesów, kosztów administracyjnych, kosztów najmu/użycia
przedmiotów zastępczych, szkód pośrednich.
2.1.21 powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,
sprzedawca lub dostawca,
2.1.22 spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź
usterkach wiedział Ubezpieczyciel,
2.1.23 powstałe w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach gaśniczych i chłodniczych,
taśmach barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach, nośnikach pisma i obrazu, tarczach
siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach jednorazowych, filtrach, pomocniczym
oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal
udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz w
częściach i materiałach, które z uwagi na funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub
podlegają okresowej wymianie. Z zastrzeżeniem, że pośrednie nośniki obrazu np. bębny selenowe oraz
lampy: rentgenowskie, laserowe, elektronowe z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych
urządzeniach peryferyjnych objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie od szkód spowodowanych
ogniem, zalaniem, kradzieżą z włamaniem.
2.1.24 powstałe wskutek zapadania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu
górniczego, robotami ziemnymi lub obniżeniem zwierciadła wód podziemnych,
2.1.25 powstałe podczas naprawy lub prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami, przeglądami), doświadczeń i eksperymentów,
2.1.26 polegające na zadrapaniu powierzchni (tzw. Defekty estetyczne), nieograniczające użytkowania
przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem,
2.1.27 powstałe w urządzeniach elektronicznych wykorzystywanych do pracy pod ziemią, z
zastrzeżeniem, że wyłączenie nie odnosi się do pomieszczeń Zamawiającego znajdujących się poniżej
poziomu gruntu
2.1.28 których wysokość nie przekracza określonej w polisie franszyzy redukcyjnej,

Pytanie 92
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula rezygnacji z regresu – prosimy o
dodanie zapisu „„zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły
szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt. 5.3
Było:
5.3
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel

rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich
pracowników.
Jest:
5.3
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich
pracowników, chyba, że szkodę wyrządzono umyślnie.
Pytanie 93
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, klauzula mienia ruchomego, klauzula automatycznego
odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o wykreślenie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 94
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – prosimy o dodanie zapisu „o ile wskazane koszty
były ujęte w sumie ubezpieczenia.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany zapis nie stoi w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.
Pytanie 95
Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji – prosimy o wykreślenie zapisu „wysokość szkody
nie przekracza 10.000 zł”.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 23
Pytanie 96
Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo). Prosimy o wskazanie szacunkowej wartości transportów
wykonywanych transportem własnym.
Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie wskazać obecnie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pytanie 97
Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo). Na jaką okoliczność, w jakim celu Zamawiający wykonuje
transporty mienia?
Odpowiedź
Zamawiający nie prowadzi stałych, regularnych transportów mienia. Mienie będzie transportowane w
związku z prowadzoną działalnością muzealną (np. transport pomiędzy lokalizacjami w związku z
organizacją wystaw).
Pytanie 98
Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo). Jakiego rodzaju działa sztuki będą transportowane (np.
obrazy, rzeźby itp.)?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że transportowane może być różnego rodzaju mienie wykazane w inwentarzu
muzealiów.
Pytanie 99
Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo). Wg jakiej wartości określono maksymalną wartość
transportu w wysokości 100 000 zł?
Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna wartość pojedynczego transportu odpowiada maksymalnej
szacowanej wartości rynkowej mienia przewożonego na jednym środku transportu.
Pytanie 100
Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo). Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł lub w innej wysokości akceptowalnej dla Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 21
Pytanie 101
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pkt 3.6 – prosimy o potwierdzenie, iż utrata mienia nie
będąca następstwem zniszczenia lub uszkodzenia mienia nie jest szkodą mającą postać czystej starty
finansowej.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis jest zgodny z intencją Zamawiającego i nie pozostaje w
sprzeczności z zapisami SIWZ.
Pytanie 102
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pkt 3.10 – prosimy o dodanie zapisu „z wyłączeniem
dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych księgowych”.
Odpowiedź
Zamawiający akceptuje powyższy postulat. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ: Punkt 4
SIWZ, część C, rozdział IV, ppkt 3.10 – treść zapisu po zmianach wskazano w odpowiedzi na pytanie
nr 107
Pytanie 103
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pkt 7.1 – prosimy o dodanie zapisu „pod warunkiem, że
będzie w nich prowadzona tożsama działalność”.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis jest zgodny z jego intencją i nie pozostaje w sprzeczności z
SIWZ.
Pytanie 104
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pkt 7.2 – w odniesieniu do zapisu „(…) do podmiotów
powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym) (…) prosimy o wskazanie rodzaju
powiązania podmiotów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższe odnosi się do podmiotów powiązanych kapitałowo lub
administracyjnie, podlegających Zamawiającemu lub którym Zamawiający bezpośrednio podlega.
W dniu 11.03.2014 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:
Pytanie 105
Ubezpieczenie auto-casco
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie poniższej klauzuli:
5.4 Klauzula zasady proporcji 15%
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
zadeklarowanie niższej o nie więcej niż o 15% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości
pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy
wypłacie odszkodowania.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt. ii, ppkt 5.10

Było:
5.4 Klauzula zasady proporcji 15%
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
zadeklarowanie niższej o nie więcej niż o 15% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości
pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy
wypłacie odszkodowania.
Jest
5.4 (wykreślono)
Pytanie 106
Ubezpieczenie assistance
Dot. pkt 4. Zakres terytorialny – Europa – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Zakres
terytorialny – Europa z wyłączeniem Mołdawii i Rosji”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt. iv, ppkt 4
Było:
4.
Zakres terytorialny – Europa.
Jest:
4.
Zakres terytorialny – Europa z wyłączeniem Mołdawii i Rosji
Pytanie 107
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w punkcie 3.10 „włączenie odpowiedzialności za szkody
wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub
zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez pracowników rozumie się osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których
Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS” prosimy o możliwość wprowadzenia limitu na
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej do kwoty 200 000,00 PLN i franszyzy
redukcyjnej 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla winy umyślnej w wysokości
500.000,00 PLN. Zamawiający informuje, że zmianie ulega SIWZ
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział IV, ppkt 3.10:
Było:
3.10 włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i
rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o
dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS
Jest:
3.10 włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i
rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o
dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS, z wyłączeniem
dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych księgowych. Dla winy umyślnej ustanawia się limit
odpowiedzialności w wysokości 500.000,00zł.
Pytanie 108
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o udzielenie informacji czy w podanych
lokalizacjach miały miejsce powodzie/zalania;
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 15
Pytanie 109

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o udzielenie informacji czy w Nowej Siedzibie
Muzeum miały miejsce jakiekolwiek szkody ( straty) lub zdarzenia mogące skutkować powstaniem
szkody nie zależnie od tego czy mienie było przedmiotem ubezpieczenia czy nie; Jeżeli szkody takie
miały miejsce, prosimy o podanie daty (roku) wystąpienia, przyczyny oraz wartości poniesionych szkód
(osobno dla każdego zdarzenia)
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że od momentu przyjęcia od Wykonawcy budynków nowej Siedziby Muzeum
nie miały w nich miejsca żadne szkody lub zdarzenia mogące skutkować powstaniem szkody.
Pytanie 110
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Wnosimy o dodanie w klauzuli terroryzmu 7.23 zapisu, że
wyłączone są szkody spowodowane aktami terroryzmu nuklearnego, chemicznego lub biologicznego
(ze względów reasekuracyjnych);
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 25.
Pytanie 111
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informacje odnośnie konstrukcji budynków,
pokrycia dachu, konstrukcja stropów i klatek schodowych, zabezpieczeń ppoż i przeciw kradzieżowych
w lokalizacji Katowice Pl. Sejmu Śląskiego 2 (mimo, iż jest to pomieszczenie wynajmowane);
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w wynajmowane pomieszczenia są zamykane, objęte monitoringiem oraz
wyposażone w gaśnice proszkowe. Wynajmujący ponadto zapewnia całodobową ochronę budynku.
Zamawiający informuje, że nie posiada profesjonalnej wiedzy technicznej pozwalającej na odpowiedź
na pozostałą cześć pytania.
Pytanie 112
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o podział sumy ubezpieczenia muzealiów na
poszczególne lokalizacje ( tj. jaka jest wartość zgromadzonego mienia w poszczególnych lokalizacjach);
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. W chwili
obecnej większość muzealiów zlokalizowana jest w siedzibie Muzeum przy Al. Korfantego 3 w
Katowicach, jednakże w okresie ubezpieczenia planuje się uruchomienie wystaw w nowej siedzibie
Muzeum.
Pytanie 113
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informacja jak jest wartość mienia
zgromadzonego w lokalizacji –Składnica Muzeum Śląskiego w Jaworznie, ul: Żwirki i Wigury 5;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość mienia w powyższej lokalizacji to ok. 200.000 zł
Pytanie 114
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informacje, jakiego rodzaju zabezpieczenia
przeciwpożarowe znajdują się w budynku - Składnica Muzeum Śląskiego w Jaworznie, ul: Żwirki i
Wigury 5 oraz informacje, jaka jest dostępność wody do celów pożarowych w tej lokalizacji;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w wyżej wymieniony budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe,
natomiast w odległości 100 m od budynku na ulicy zlokalizowany jest hydrant.
Pytanie 115
Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących Miejsca Ubezpieczenia:
wykreślenie:
nieruchomości
i
ruchomości
–
miejsca
prowadzenia
działalności
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie RP ( z wyjątkiem zapisów w klauzulach dodatkowych)

- wykreślenie: działa sztuki i muzealia – teren Europy ( z wyjątkiem zapisów w klauzulach
dodatkowych)
- Wnosimy o wprowadzenie jako Miejsce ubezpieczenia:
Budynki Nowego Muzeum Śląskiego przy ulicy Tadeusza Dobrowolskiego 1
Budynek w Katowicach przy al. W Korfantego 3 (wraz z garażami)
Składnica M. Śl. w Jaworznie przy ul. Żwirki i Wigury 5
Siedziba Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 2
z zastrzeżeniem zapisów w klauzulach dodatkowych;
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 116
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli
lokalizacji 7.10
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.500.000 zł.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega SIWZ
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 7.10:
Było:
7.10
Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne
lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. i
przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze
prowadzonej działalności.
Jest:
7.10
Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne
lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. i
przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze
prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności: 2.500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Pytanie 117
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk .Wnioskujemy o dodanie w klauzuli mienia ruchomego
7.15 zapisu, iż wyłączone są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku
i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie w powyższym zakresie. Kwestia
ubezpieczenia w czasie transportu została uregulowana w klauzuli 7.26.
Pytanie 118
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. W zakresie ryzyka dewastacji prosimy o wprowadzenie
zapisu, że ubezpieczenie ryzyka graffiti obejmuje jedynie koszty oczyszczenia pomalowanej
powierzchni.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie w powyższym zakresie.
Pytanie 119

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informacje czy w ramach ubezpieczonego
mienia przedmiotem ubezpieczenia są również „białe kruki „. A jeśli tak prośba o podanie sumy
ubezpieczenia;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia dla muzealiów została wskazana w SIWZ.
Dodatkowych informacji Zamawiający udzielił równie odpowiadając na pytanie nr 36
Pytanie 120
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości
5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do upadku
drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do Ubezpieczającego
lub znajdujących się na jego terenie
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zastosowanie mają postanowienia SIWZ.
Pytanie 121
Prosimy o zmianę treści klauzuli budowlanej 7.18 na następującą :
Klauzula Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych/wszystkich ryzyk) o szkody 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
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub
wymiany,
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
c) awaria instalacji.
3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności TU Generali
S.A. na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy
budowlanej.
4. TU Generali S.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
• 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
• 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego,
c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem
stanu technicznego obiektu,
e) 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,
f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających
poprawność posadowienia konstrukcji,
g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie,
silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać
destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie
prawa górniczego,
k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.

5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z
Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.):
1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a)właściwy organ,
b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy
szczególnych przepisów.
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub
zwiększenia jej rozmiarów, TU Generali S.A. może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od
chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W wypadku takim TU Generali S.A wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a
Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w
zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą
klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, TU Generali S.A. może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie.
7. TU Generali S.A może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej
włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa
powstania szkody lub jej rozmiarów, że TU Generali S.A. nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby
wiedziało o tej okoliczności.
8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej
włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego,
jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w
związku z którą TU Generali S.A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał zmiany SIWZ zgodnie z odpowiedzią w
pytaniu nr 69
Pytanie 122
Prosimy o zmianę treści klauzuli przepięć 7.20 na następującą:
Klauzula przepięć
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, powstałe wskutek:
- przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego z limitem
odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem
atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze –zgodnie z klauzulą nr 104 w treści jak niżej
(bezpośrednie uderzenie pioruna do sumy ubezpieczenia)
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w
mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.”
Klauzula 104 - Ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
Limit : 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje:
1. Za opłatą dodatkowej składki, Generali 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, potwierdzonym przez IMiGW, w
bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.

2. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach,
grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach,
żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających
wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
3. Odpowiedzialność Generali ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia
sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych.
Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami
producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji
ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt
10.
4. Limit odszkodowania – 5 000 000,00 PLN – stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali za
szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód wskutek
przetężeń, przepięć, spowodowanych parametrami prądu elektrycznego w wysokości 500.000,00 zł.
Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt. 7.20
Było:
7.20
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w
umowie ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych
niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub
innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz
związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie
budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do
szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.”
Jest:
7.20
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w
umowie ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych
niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub
innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz
związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie
budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do
szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Ustanawia się limit
odpowiedzialności dla szkód wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych parametrami
prądu elektrycznego w wysokości 500.000,00 zł.
Pytanie 123
Wnosimy o zmianę warunku fakultatywnego LP. C na zastępujący:
Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w wyniku awarii maszyn i
urządzeń z limitem odpowiedzialności 100 000,00 PLN.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN
Obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn od Awarii (Uchwała Zarządu Generali TU S.A. Nr
GNL/ob./18/8/2007, treść w załączniku).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie obowiązują niezmienione postanowienia SIWZ.
Pytanie 124

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Prosimy o zgodę na wprowadzenie
zapisu, iż w sprawach, które nie zostały opisane w SIWZ mają zastosowanie OWU Urządzeń
Elektronicznych Od Wszelkiego Ryzyka (Uchwała Zarządu Generali TU S.A. nr Nr GNL/ob./21/8/2007,
treść w załączniku).
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1
Pytanie 125
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o dopisanie przy 1.3.3, iż
zgodnie z klauzulą jak niżej :
Klauzula 147 - Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty
dostawy do daty ich włączenia do planowanej eksploatacji
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w ubezpieczonych
urządzeniach elektronicznych lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej
eksploatacji na następujących warunkach:
a) urządzenia elektroniczne i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych
opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
b) Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody w urządzeniach elektronicznych oraz ich częściach,
za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty,
c) ubezpieczenie wygasa z chwilą rozpoczęcia rozruchu próbnego. Ochrona ubezpieczeniowa
obowiązuje na zasadach określonych w OWU gdy urządzenia zostaną przekazane do planowanej
eksploatacji po zakończeniu rozruchu próbnego z wynikiem pozytywnym. Od tego momentu
obowiązują ogólne warunki ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk,
d) termin magazynowania (składowania) nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. O fakcie
przekroczenia tego terminu powinien być poinformowana Generali, która zastrzega sobie prawo
rozszerzenia okresu ubezpieczenia i ustanowienia warunków do dalszego ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie obowiązują postanowienia SIWZ.
Pytanie 126
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o dopisanie przy 1.3.4, iż
zgodnie z klauzulą jak niżej:
Klauzula 104 - Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych tymczasowo magazynowanych lub podczas ich
okresowej przerwy w eksploatacji
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w urządzeniach
elektronicznych będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub
okresowej ich przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie obowiązują postanowienia SIWZ.
Pytanie 127
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wprowadzenie przy zakresie
ubezpieczenia (2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia) dodatkowych wyłączeń:
- uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub
dziabania jakiegokolwiek systemu komputerowego, urządzenia elektronicznego (hardware),
oprogramowania (software), programów, danych, nośników danych, mikroprocesora, układu
scalonych lub podobnych urządzeń lub komponentów stanowiących część urządzenia elektronicznego,
jeżeli zdarzenia opisane powyżej nastąpiły jako rezultat umyślnego (tj. z zamiarem wyrządzenia szkody)
lub też przypadkowego przesłania lub przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu
zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności
obejmujące wirusy, „robaki” komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojańskich”,
„bomb logicznych” lub analogicznie działające. Jeżeli tego rodzaju programy mogą być zidentyfikowane

jako przyczyna zaistniałej szkody, ich zadziałanie będzie traktowane jako zdarzenie wyłączone z zakresu
ubezpieczenia,
- czynności wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu lub naprawy przedmiotu ubezpieczenia;
- deszczu, gradu, śniegu, zalania, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu,
rynien, brak zabezpieczeń lub niedostateczne zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz
innych otworów technicznych w budynku, za których utrzymanie i konserwację Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność;
- których wysokość nie przekracza określonej w polisie franszyzy redukcyjnej,
- powstałe wskutek zapadania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu
górniczego, robotami ziemnymi lub obniżeniem zwierciadła wód podziemnych,
- pośrednie, np.: utracone zyski, kary umowne, odsetki,
- powstałe podczas naprawy lub prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami, przeglądami), doświadczeń i eksperymentów,
- polegające na zadrapaniu powierzchni (tzw. Defekty estetyczne), nieograniczające użytkowania
przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem,
- powstałe w urządzeniach elektronicznych wykorzystywanych do pracy pod ziemią.
Ochrona ubezpieczeniową nie są objęte części i materiały, które narażone są na duże zużycie podczas
eksploatacji lub podlegające wielokrotnej lub okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne
przeznaczenie i skład, w szczególności:
- wymienne nośniki danych
- pośrednie nośniki obrazu np. bębny selenowe oraz lampy: rentgenowskie, laserowe, elektronowe z
wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych objęte są ochroną
ubezpieczeniową wyłącznie od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem, kradzieżą z włamaniem.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 91.
Pytanie 128
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wprowadzenie do 2.2.1
(koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji w szczególności:
gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i
demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia) limitu odpowiedzialności w
wysokości 15% wartości szkody nie więcej niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000,00 PLN
w powyższym zakresie. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt. 2.2.1
Było:
2.2.1
koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji
w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy
ubezpieczenia,
Jest:
2.2.1
koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji
w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy
ubezpieczenia, ustanawia się limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
Pytanie 129
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wprowadzenie następującej
franszyzy redukcyjnej:
franszyza redukcyjna na sprzęt stacjonarny – 500,00 PLN
franszyza redukcyjna na sprzęt przenośny – 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 20.
Pytanie 130
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie niezmienione postanowienia
SIWZ.
Pytanie 131
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o dopisanie do klauzuli
odstąpienia od odtworzenia mienia ( 5.8), iż w takim przypadku odszkodowanie będzie wypłacane
według wartości rzeczywistej.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt. 2.2.1
Było:
5.8
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego
lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też
nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup
lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na
zakup lub też modernizację środków trwałych.
Jest:
5.8
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego
lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też
nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup
lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na
zakup lub też modernizację środków trwałych. W przypadku odstąpienia od odtwarzania mienia,
odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczywistej.
Pytanie 132
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o zmianę treści klauzuli
mienia ruchomego ( 5.13) na następującą:
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie urządzeń przenośnych
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w
elektronicznych urządzeniach przenośnych poza miejscem ubezpieczenia na następujących zasadach:
1. Urządzenia elektroniczne używane są w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego
pracowników,
2. Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz upuszczenia urządzenia udział
własny Ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 10% wysokości szkody nie mniej niż
500,00 PLN.
3. W przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu odpowiedzialność
Generali występuje przy zachowaniu następujących środków ostrożności:
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),

2) w chwili kradzieży (między 22.00 a 6.00) znajdował się na parkingu strzeżonym lub zamkniętym
garażu, był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenia alarmowe,
3) w chwili kradzieży (między 6.00 a 22.00) pojazd był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w
aktywne urządzenia alarmowe,
4) przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzieży znajdował się w bagażniku pojazdu i nie był widoczny od
zewnątrz.
4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek:
1) wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek został spowodowany
złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,
2) niewłaściwego opakowania urządzenia (lub jego braku) lub opakowania niezgodnego z zaleceniami
producenta.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ
Pytanie 133
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o dodanie w klauzuli
terroryzmu 5.19 zapisu, że wyłączone są szkody spowodowane aktami terroryzmu nuklearnego,
chemicznego lub biologicznego ( ze względów reasekuracyjnych).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi przy pytaniu 25.
Pytanie 134
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o zmianę treści klauzuli
ograniczającej stosowania zasady proporcji 5.20 na następującą:
5.20 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
- niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
- wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w
systemie sum stałych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ

Pytanie 135
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wnosimy o wykreślenie z zakresu
ochrony klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie 5.21.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 136
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody
wyrządzone w szczególności zawinionym
(wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy
czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów
zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS;
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 107
Pytanie 138
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia: szkód
powstałych pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby,
powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie;
I pozostawienie tylko w zakresie: szkód powstałych bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty
usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających
poniesione przez osoby trzecie;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 139
W ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo). Wnosimy o zmianę zakresu terytorialnego ochrony na
Unię Europejską.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 140
W ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo). Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia wnosimy o
wprowadzenie konieczności każdorazowej wyceny zbiorów.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 141
W ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo). Wnosimy o zmianę treści określającej wypłatę
odszkodowania 4.1.1 na następującą: Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (muzealia,
dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy,
reprodukcji
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 142
W ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo). Wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony klauzuli:
Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji;
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 143
W ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo). Wnosimy o wykreślenie w klauzuli postojowej zdania:
na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności ubezpieczającego pod
warunkiem, że miejsce to jest ogrodzone oraz oświetlone w godzinach nocnych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 144
W ubezpieczeniu komunikacyjnym. Prośba o informacje czy polisy ubezpieczeniowe dotyczące 4
pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ będą wystawiane teraz wraz z wejściem umowy czy
będą wystawiane z końcem okresu ubezpieczenia przypadającego na każdy pojazd zgodnie z
załącznikiem.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że polisy należy wystawić wraz z wejściem umowy z uwzględnieniem okresów
ubezpieczenia wynikających z SIWZ.
Pytanie 145
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie
nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego
Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1

Pytanie 146
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 1.4.3. SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie dodatkowego zapisu: „W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji w postaci
budynków i budowli Zamawiający poinformuje Zakład Ubezpieczeń o fakcie wyłączenia mienia z
eksploatacji w terminie 14 dni od daty wyłączenia z mienia z eksploatacji”.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 147
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 1.4.3. SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie dodatkowego zapisu: „W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji w postaci
budynków i budowli Zamawiający zapewni całodobową ochronę mienia wyłączonego z eksploatacji, na
okres wyłączenia”.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 47
Pytanie 148
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.2 SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować na
jakiej podstawie i w jaki sposób określono wartość rzeczywistą zbiorów muzealnych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia wskazana została w oparciu o wartość wynikającą z
inwentarza muzealiów.
Pytanie 149
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.2 SIWZ: Czy Zamawiający może przedstawić wykaz
posiadanych zbiorów muzealnych z określona wartością każdego z eksponatów. Jeżeli nie, to czy
Zamawiający może określić średnią wartość jednego eksponatu oraz podać wartość najdroższego
eksponatu.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości opublikowania inwentarza muzealiów. Jednocześnie
Zamawiający wskazuje, że wartość rynkowa najdroższego eksponatu to ok. 2.500.000,00 zł
Pytanie 150
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 1.3.2 SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę
wartości przyjętej do ubezpieczenia mienia pracowniczego na wartość rzeczywistą.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 49
Pytanie 151
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.2 SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza określenie limitu
na jednego pracownika w wysokości 1 000,00 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ.
Pytanie 152
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.2 SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wartości
przyjętej do ubezpieczenia mienia osób trzecich i mienia powierzonego na wartość rzeczywistą.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 49
Pytanie 153

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 1.3.2 SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować,
które składniki mienia mają być ubezpieczone w systemie sum stałych, a które w systemie na pierwsze
ryzyko.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że w treści SIWZ wskazano które mienie ubezpieczone jest w systemie sum
stałych, a które w systemie na pierwsze ryzyko.
Pytanie 154
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 1.3.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wykreślenie z zakresu ochrony zieleni stanowiącej trwałe elementy zagospodarowania terenu wokół
budynków.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 155
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.4.7 SIWZ: Czy Zamawiający może doprecyzować, że w
przypadku odpowiedzialności za szkody w sieciach energetycznych ochrona nie dotyczy naziemnych
linii przesyłowych
i dystrybucyjnych, w tym drutów, kabli, słupów, pylonów, pionów, wieży,
innych struktur podporowych i wszelkiego wyposażenia wszelkiego typu, które może towarzyszyć
takim instalacjom w celach przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub
telegraficznych i wszelkich sygnałów komunikacyjnych audio lub wizualnych znajdujących się w
odległości powyżej 500 metrów od ubezpieczonego przedmiotu. W przeciwnym wypadku czy
Zamawiający może określić wartość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych będących w odległości
powyżej 500 metrów od ubezpieczonego mienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 48.
Pytanie 156
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości 5 % wartości
szkody, nie mniej niż 2 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19.
Pytanie 157
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka dewastacji w wysokości 500,00 PLN, lub innej
akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19
Pytanie 158
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka graffiti w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż
500,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19
Pytanie 159
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zamieszek i niepokoi społecznych, rozruchów,
strajków, lokautów w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 PLN, lub innej
akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19
Pytanie 160
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka terroryzmu w wysokości 5 % wartości szkody, nie
mniej niż 2 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19.
Pytanie 161
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 6.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 % wartości szkody, nie
mniej niż 500,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 19
Pytanie 162
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.3.2. SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ.
Pytanie 163
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. pkt. 3.3.6. SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wykreślenie zapisu „bez konieczności stosowania zabezpieczenia dla 0,3 j.o.” i wprowadzenia zapisu
„bez konieczności stosowania zabezpieczenia dla 0,2 j.o.”.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 164
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli nr 7.14
Klauzula okolicznościowa.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 165
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli nr 7.15
Klauzula mienia ruchomego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 166
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli nr 7.18
Katastrofa budowalna na następującą.
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu
odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy
budowlanej.
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli
lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.
75 ust.1 Prawa Budowlanego.
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

1)
uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy
lub wymiany,
2)
uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.
Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania
obiektu w należytym stanie technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i
budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące
się w nich mienie.”
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 69.
Pytanie 167
Ubezpieczenia sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie
nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego
Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 1.
Pytanie 168
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pkt. 2.1.11 SIWZ: Czy zamawiający wyraża
zgodę na wykreślenie niniejszego zapisu: systematycznego zawilgacania, zgrzybiania i zapleśnienia z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.3 (20 000,00 zł).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 169
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pkt. 3.3.3 SIWZ: Czy zamawiający wyraża
zgodę na wykreślenie niniejszego zapisu: systematyczne zawilgacanie, zgrzybianie i zapleśnienie – limit
20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 170
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pkt. 4.3.2 SIWZ: Czy Zamawiający wyraża
zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego przenośnego w wysokości
10 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 20
Pytanie 171
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. IV, pkt. 3.3 i 3.13. - czy Zamawiający wyraża zgodę na
doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia w zakresie szkód w pojazdach mechanicznych o zapis:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty pojazdów mechanicznych oraz szkód w mieniu
pozostawionym w pojeździe”.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że wyraża zgodę na postulowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź prowadzi do
zmian SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział IV, ppkt. 3.3
Było:
3.3
Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem
powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie
(w tym: szkody w instalacjach osób trzecich i dziełach sztuki powierzonych na wystawy stałe
lub czasowe, a także szkody w związku z prowadzeniem szatni i parkingu)

Jest:
3.3
Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem
powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie
(w tym: szkody w instalacjach osób trzecich i dziełach sztuki powierzonych na wystawy stałe
lub czasowe, a także szkody w związku z prowadzeniem szatni i parkingu). Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty pojazdów mechanicznych oraz szkód w mieniu
pozostawionym w pojeździe.
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział IV, ppkt. 3.13
Było:
3.13
Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w
mieniu pracowników, w tym ich pojazdów wyrządzone przez Ubezpieczonego swoim
pracownikom;
Jest:
3.13
Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w
mieniu pracowników, w tym ich pojazdów wyrządzone przez Ubezpieczonego swoim
pracowniko. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty pojazdów mechanicznych oraz
szkód w mieniu pozostawionym w pojeździe.
Pytanie 172
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. IV, pkt. 3.10 – czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie dla szkód wyrządzonych umyślnym działaniem limitu w wysokości 150.000,00 PLN na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, bądź innej wysokości akceptowalnej przez
Zamawiającego,
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 107
Pytanie 173
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, iż w przypadku zgody na warunek
fakultatywny A – podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – dla
nw. zakresu ustalone zostaną podlimity w wysokości 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem pozostania w mocy limitów określonych w pkt. 5.2:
- 3.9
- 3.11
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ.

W dniu 12.03.2014 r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej, Zamawiający odpowiada co następuje:
Pytanie 174
Pytania dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego:
-proszę o zgode na wprowadzenie limitu w AC na holowanie:
limit 10% sumy ubezpieczenia maksymalnie 1000 zł
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że akceptuje powyższy postulat. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian
SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt ii, ppkt 4.7
Było:
4.7
Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w
ramach ubezpieczenia assistance,
Jest:
4.7
Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w

ramach ubezpieczenia assistance, z ustanowieniem limitu odpowiedzialności do 10% sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000,00 zł
Pytanie 175
-proszę o zgode na zmiane warunków assistance komunikacyjnych:
*objecie assistance pojazdow max. do 10 lat
*prosimy o wykreślenie w punkcie 2.1 Limit na zdarzenie – 1 000,00 zł na każdy pojazd / zasotowanie
warunków SWU Assistance wykonawcy
* prosimy o wykreślenie w punkcie 2.2 Limit na zdarzenie – 1 500,00 zł na każdy pojazd / zasotowanie
warunków SWU Assistance wykonawcy
*prosimy o zmiane warunków w punkcie 2.5 na:
w przypadku kradzieży pojazdu albo unieruchomienia pojazdu
wskutek wypadku lub awarii wynajem pojazdu zastępczego
na łączny okres:
a) maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku kradzieży lub
wypadku,
b) maksymalnie 3 dni roboczychwprzypadku awarii,
* prosimy o wykreślenie warunków w punkcie 2.5 - Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór
pojazdu zastępczego za pojazd ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca
wypożyczenia pojazdu).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższym zakresie zastosowanie mają postanowienia SIWZ.
Pytanie 176
Proszę o zmiane w klauzulach komunikacyjnych:
5.5 Klauzula niezmienności stawek – proszę o ograniczenie klauzuli dla pojazdow do 400 000 zł
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że akceptuje powyższy postulat. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmian
SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział V, pkt ii, ppkt 5.5
Było:
5.5 Klauzula niezmienności stawek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego
okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do
ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie.,
Jest:
5.5 Klauzula niezmienności stawek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczyciel gwarantuje, iż dla pojazdów dla których suma ubezpieczenia nie będzie wyższa niż
400.000,00 zł, ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej
trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na
zasadach określonych w umowie.,
Pytanie 177
Punkt 21 SIWZ – PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY – prosimy o potwierdzenie, że zmiany mogą
nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron ( Zamawiającego i Wykonawcy).
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, ze powyższe jest zgodnie intencją Zamawiającego i nie pozostaje w
sprzeczności z SIWZ.
Pytanie 178

Punkt 21 SIWZ – PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY - prosimy o podanie jaka szacunkowa wartość
nowego mienia i w jakich kategoriach może zostać zgłoszona do ubezpieczenia (w szczególności
wartość eksponatów i dzieł sztuki)
Odpowiedź
Zamawiający obecnie nie potrafi wskazać odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pytanie 179
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności zostały ustalone na jendno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 41
Pytanie 180
Prosimy o informację czy w fazie budowy/montażu wystąpiły jakiekolwiek szkody – jeśli tak prosimy o
ich szczegółowy opis.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że od momentu przejęcia do użytkowania budynków nie wystąpiły szkody.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie jest w stanie udostępnić szczegółowej informacji na temat
ewentualnych szkód które wystąpiły na etapie budowy budynków.
Pytanie 181
Prosimy o skan zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia z ryzyk komunikacyjnych potwierdzonych przez
dotychczasowych Ubezpieczycieli - zaświadczenia za ostatnie trzy lata z podziałem na liczbę
ubezpieczonych pojazdów oraz liczbę szkód i wysokość wypłaconych odszkodowań.
Odpowiedź
Zamawiający przekazuje w załączeniu skany wnioskowanych zaświadczeń.
Pytanie 182
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez
Zamawiającego wyłączeń o następujące:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w
obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że w powyższym zakresie mają postanowienia SIWZ. Ponadto
ubezpieczający wskazuje, że katalog akceptowalnych wyłączeń został zmieniony odpowiedzią na
pytanie nr 75
Pytanie 183
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez
Zamawiającego wyłączeń o następujące:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku testów i prób gorących. Przez
próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego obiektu pod pełnym obciążeniem lub ruch
próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń wytwarzających lub przetwarzających prąd, próbami gorącymi
jest podłączenie ich do siebie lub innego źródła zasilania.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że w powyższym zakresie mają postanowienia SIWZ. Ponadto
ubezpieczający wskazuje, że katalog akceptowalnych wyłączeń został zmieniony odpowiedzią na
pytanie nr 75
Pytanie 184
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez
Zamawiającego wyłączeń o następujące:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane błędami projektowymi oraz błędami w
wykonawstwie/budowie/montażu obiektu budowlanego oraz maszyn i urządzeń.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że w powyższym zakresie mają postanowienia SIWZ. Ponadto
ubezpieczający wskazuje, że katalog akceptowalnych wyłączeń został zmieniony odpowiedzią na
pytanie nr 75
Pytanie 185
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o doprecyzowanie wyłączenia 2.1.14 w
następujący sposób:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
górnicze powstałe wskutek prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych
kopalin ze złóż oraz robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, lub też
zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że w powyższym zakresie mają postanowienia SIWZ.
Pytanie 186
Prosimy o potwierdzenie, że zawał wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z
eksploatacji) jest poza zakresem ubezpieczenia,
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje że powyższe nie stoi w sprzeczności z postanowieniami SIWZ
Pytanie 187
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały
postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia o ile nie będą stały w
sprzeczności z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.
Pytanie 188
Proszę o podanie planów odnośnie remontów, adaptacji lub przebudowy budynków we
wnioskowanym okresie ubezpieczenia?
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, że najbliższym czasie prowadzone będą m.in. prace mające na celu
przygotowanie nowej siedziby do użytkowania (takie jak np. przygotowanie wystaw, umeblowanie).
Pytanie 189
Prosimy o przekazanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia dziel sztuki oraz muzealii, których łączna
wartość winna wynosić 8 457 829,04 zł.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że inwentarz muzealiów nie podlega publikacji. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, że inwentarz muzealiów liczy 115.928 sztuk eksponatów.
Pytanie 190
Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest jakiekolwiek mienie wyłączone z eksploatacji? Proszę o wykaz
oraz o informację z jakich powodów zostało ono wyłączone z eksploatacji, czy są plany
ponownego włączenia do eksploatacji.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że w budynkach nowej siedziby Muzeum do czasu przygotowania wystaw
oraz umeblowania nie jest jeszcze prowadzona działalność muzealna, budynki te jednak są
całodobowo chronione i wszystkie instalacje oraz zabezpieczenia są w nich utrzymywane,
prowadzone w nich mogą też być prace adaptacyjne mające na celu przygotowanie pomieszczeń
do prowadzenia działalności. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że kryterium „wyłączenia z

eksploatacji” może spełniać również mienie takie jak eksponaty, które nie stanowią w danym
momencie części wystaw lub maszyny i urządzenia, które nie są użytkowane, gdyż ze względu na
charakter działalności Zamawiającego pełnią funkcję eksponatów muzealnych.
Pytanie 191
Czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki lub budowle nie posiadające pozwolenia na
użytkowanie (proszę o podanie powodów braku pozwolenia)? Proszę o wykaz.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli nie posiadających
pozwolenia na użytkowanie.
Pytanie 192
Prośba o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje, budynki i budowle spełniają przepisy prawa w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że wszystkie lokalizacje, budynki i budowle spełniają przepisy prawa w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 193
Prosimy o skan procedury odśnieżania budynków.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że chwili obecnej nie może udostępnić powyższej procedury, jednocześnie
wskazuje, że prace będą prowadzone zgodnie w przepisami prawa z uwzględnieniem konstrukcji
budynków.
Pytanie 194
Prosimy o skan procedury konserwacji elewacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że chwili obecnej nie może udostępnić powyższej procedury, jednocześnie
wskazuje, że prace będą prowadzone zgodnie w przepisami prawa z uwzględnieniem konstrukcji
budynków oraz zaleceń producenta.
Pytanie 195
Prosimy o stanowisko klienta w zakresie zaleceń sformułowanych po przeprowadzonym audycie
ubezpieczeniowym:
Zalecenie 1/2014
Detekcja gazu LPG. Z informacji uzyskanych z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika, że w
garażu zainstalowany jest system detekcji CO2 oraz jest zakaz wjazdu dla samochodów zasilanych
gazem LPG. W praktyce trudno będzie wyegzekwować taki zakaz. Gaz LPG jest cięższy od powietrza i w
przypadku nieszczelności instalacji w samochodach może penetrować do wszelkich zagłębień
(studzienek itp. ). Zalecamy montaż detekcji gazu LPG w garażu. Termin realizacji 90 dni.
Zalecenie 2/2014
Badanie diagnostyczne instalacji elektrycznych – termowizja. Właściwe zasilanie elektryczne należą
obecnie do jednych z podstawowych parametrów warunkujących nie tylko wysoką niezawodność
instalacji ale także na realne oszczędności w kosztach. Ponadto cykliczny monitoring przyłączy
elektrycznych pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń i zapobiegnie wystąpieniu
poważnej awarii urządzenia. Pomiary takie pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości
działania urządzeń w trakcie pracy pod pełnym lub częściowym obciążeniem. Zalecamy wykonywanie
audytu termograficznego obejmującego podstawowe elementy systemu dystrybucji energii, szaf
zasilających itp. Termin realizacji sukcesywnie po oddaniu obiektu do eksploatacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że chwili obecnej jest na etapie konsultowania możliwości realizacji
powyższych zaleceń i nie może się obecnie jednoznacznie do nich odnieść.

Pytanie 196
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie obejmuje się budynków, które zostały przejęte
przez Muzeum Śląskie, a nie zostały objęte rewitalizacją.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, ze w SIWZ wskazano jednoznacznie budynki będące przedmiotem
ubezpieczenia.
Pytanie 197
Klauzula terroryzmu – prosimy o wprowadzenie wyłączeń:
- skażenia biologicznego lub chemicznego
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb
i fałszywych alarmów oraz
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego
Odpowiedź
Zamawiający informuje, ze udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25
Pytanie 198
Klauzula Katastrofy budowlanej – prosimy o akceptację następujących zapisów dodatkowych:
a. 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.
b. TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego,
2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu
technicznego obiektu,
4) 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,
5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
6) wyłączonych z eksploatacji,
7) 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),
8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym
się w tych obiektach.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 69.
Pytanie 199
Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk. Prośba o rozszerzenie katalogu akceptowalnych
wyłączeń o szkody:
- powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania
napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,
- takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub
emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia,

- Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z
konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu
elektronicznego;
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną,
- 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 lub 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 utratą 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, jak również 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 informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 91
Pytanie 200
Ubezpieczenie cargo. Prosimy o akceptację klauzuli postojowej w następującej treści:
W odniesieniu do transportu własnego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające
na kradzieży podczas postoju środka transportu z ładunkiem:
1) na parkingu strzeżonym,
2) na całodobowej stacji benzynowej – w celu pobrania paliwa lub odpoczynku koniecznego dla
przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców,
3) podczas czynności związanych z dostawą/odbiorem ładunku,
4) w miejscach innych niż wymienione powyżej wyłącznie w następujących przypadkach:
a) wypadek środka transportu,
b) awaria eksploatacyjna środka transportu i / lub jego wyposażenia uniemożliwiająca
dowiezienie przesyłki do miejsca przeznaczenia,
c) nagłe zachorowanie kierowcy (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
5) pod warunkiem, że:
a) pojazd, którym przewożony jest ładunek musi posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie
przeciwkradzieżowe, tj. alarm lub immobiliser lub blokadę skrzyni biegów itp.,
b) ładunek musi być przewożony w części ładunkowej pojazdu – nie może być widoczny na
zewnątrz,
w czasie każdego postoju środek transportu musi być zamknięty, a wymienione powyżej
zabezpieczenia włączone, zaś kierowca opuszczając pojazd winien zabrać ze sobą dokumenty związane
z przewozem ubezpieczonego ładunku – z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4) lit a) i c).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 201
SIWZ –- część V postępowania, ii. – ubezpieczenie autocasco, punkt 2, 2.3 – wnosimy o wykreślenie
Odpowiedź
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 31.
Pytanie 202

SIWZ –- część V postępowania, ii. – ubezpieczenie autocasco, punkt 5, 5.2 – wnosimy o zmianę na:
rozszerzenie umowy ubezpieczenia AC o ryzyko KR samochodów osobowych, ciężarowych (w tym
ciężarowo-osobowych) o ładowności do 800 kg jest możliwe wyłącznie w przypadku wyposażenia
pojazdu w następujące sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
1) dla pojazdów o wartości pomiędzy 10 000 PLN – 50 000 PLN – jedno samodzielne
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
2) dla pojazdów o wartości pomiędzy 50 001 PLN – 100 000 PLN – dwa samodzielne,
odmiennego rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
3) dla pojazdów o wartości powyżej 100 000 PLN – dwa samodzielne, odmiennego
rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, z których przynajmniej jedno musi włączać się
samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.
2. Rozszerzenie umowy ubezpieczenia o ryzyko KR samochodów ciężarowych o ładowności powyżej
800 kg i nie więcej niż 2,5 tony, autobusów i pojazdów kempingowych jest możliwe wyłącznie w
przypadku posiadania przez pojazdy o wartości powyżej 50 000 PLN jednego samodzielnego
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowego.
3. Rozszerzenie umowy ubezpieczenia o ryzyko KR pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5
tony, ciągników siodłowych i balastowych jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez
pojazdy o wartości powyżej 100 000 PLN jednego samodzielnego zabezpieczenia
przeciwkradzieżowego,
które włącza się samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 203
SIWZ –- część V postępowania, ii. – ubezpieczenie autocasco, punkt 5, 5.4 – wnosimy o wykreślenie
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 105.
Pytanie 204
SIWZ –- część V postępowania, ii. – ubezpieczenie autocasco, punkt 4, 4.3 – prosimy o potwierdzenie
iż poniższy zapis dotyczy tylko ryzyka KR
„składki za pojazdy wycofane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do
okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczonej, o ile w
okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym wypłacono
odszkodowanie”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 205
SIWZ –- część V postępowania, iv. – ubezpieczenie assistance, punkt 2, 2.5 – wnosimy o wykreślenie
lub zmianę na – pojazd zastępczy na czas naprawy 1. po wypadku i kradzieży – do 10 dni, 2. po awarii
(maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) do 5 dni
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie mają zastosowanie postanowienia SIWZ
Pytanie 206
W dniu 10.03.2014r. Wykonawca zadał pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do
dnia 19.03.2014 r.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.03.2014r. godz. 9:45.
Pytanie 206

W dniu 11.03.2014r. Wykonawca zadał pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do
dnia 18.03.2014 r.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 206.
Pytanie 208
W dniu 11.03.2014r. Wykonawca zadał pytanie: W związku z koniecznością dokonania szczegółowej
analizy ryzyka w oparciu o przedstawione dane w SIWZ przy uwzględnieniu dużej ilości pytań
dodatkowych co do zakresu ubezpieczenia zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składnaia
ofert na dzień 17.03.2014 roku.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 206.
Pytanie 209
W dniu 12.03.2014 r. Wykonawca zadał pytanie: Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do
dnia 19.03.2014.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 206.
Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian do SIWZ:
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 2.1.2
BYŁO:
zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem
postanowień i limitu określonego w pkt. 3.5.1 (500 000,00 zł)
JEST:
zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem
postanowień i limitu określonego w pkt. 3.4.1 (500 000,00 zł)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 2.1.4
BYŁO:
aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu
(7.24) (1 000 000,00 zł)
JEST:
aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu
(7.23) (1 000 000,00 zł)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 2.1.9
BYŁO:
zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i
limitu określonego w pkt. 3.5.3 (zakres obligatoryjny 50 000,00 zł, zakres fakultatywny
100 000,00 zł)
JEST:
zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i
limitu określonego w pkt. 3.4.3 (zakres obligatoryjny 50 000,00 zł)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 2.1.13
BYŁO:
powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.4 oraz
określonej pkt 3.4.2 (kradzież zwykła limit 20 000,00 zł)
JEST:
powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z
zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.3 oraz

włamaniem oraz rabunku z
w zakresie kradzieży zwykłej

włamaniem oraz rabunku z
w zakresie kradzieży zwykłej

określonej pkt 3.3.2 (kradzież zwykła limit 20 000,00 zł)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 3.3.7
BYŁO:
Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego
(3.4.1) oraz dewastacji (3.4.3) do wysokości limitów odpowiedzialności, koszty obejmują w
szczególności naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien,
ścian, framug oraz systemów zabezpieczających w tym systemów monitoringu itp.,
JEST:
Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego
(3.3.1) oraz dewastacji (3.3.3) do wysokości limitów odpowiedzialności, koszty obejmują w
szczególności naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien,
ścian, framug oraz systemów zabezpieczających w tym systemów monitoringu itp.,
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 3.4.2
BYŁO:
Przepięcia w treści zgodnej z Klauzulą przepięć
wyładowaniem atmosferycznym do wysokości sumy
200 000,00 zł,
JEST:
Przepięcia w treści zgodnej z Klauzulą przepięć
wyładowaniem atmosferycznym do wysokości sumy
200 000,00 zł,

(7.21) – przepięcia spowodowane
ubezpieczenia, dla pozostałych limit

(7.20) – przepięcia spowodowane
ubezpieczenia, dla pozostałych limit

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 3.4.9
BYŁO:
Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt. 1.3.3) limit odpowiedzialności: 300.000 (obligatoryjny) lub 500.000 zł (fakultatywny). Ustanawia
się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) w
wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
JEST:
Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt. 1.3.3) limit odpowiedzialności: 300.000 zł. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np.
zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział IV, ppkt 8
BYŁO:
Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla czystych
strat finansowych (klauzula 3.16)
JEST:
Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla czystych
strat finansowych (klauzula 3.6)
Punkt 17 SIWZ
BYŁO:
Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla czystych
strat finansowych (klauzula 3.16)
JEST:
Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla czystych
strat finansowych (klauzula 3.6)
Punkt 9 SIWZ
BYŁO:

5. Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
JEST:
5. (usunięto)
Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział I, ppkt 3.2
BYŁO:
Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)
Budynki

Suma Ubezpieczenia (PLN)
bez VAT
107 228 703,28

Suma wg
KB/O

w tym:
Budynek - Katowice, Al. Korfantego 3

4 046 045,77

KB

425 030,40

KB

Budynek Restauracji

2 485 640,39

O

Budynek Centrum Scenografii Polskiej

2 052 829,88

O

Wieża widokowa

1 166 227,92

O

90 638 059,63

O

Budynek Hol Centralny

6 414 869,29

O

Budynek stacji tranformatorowej
Budowle

?
3 616 127,94

?
KB/O

Składnica - Jaworzno Ul. Żwirki i Wigury 5

Budynek główny wraz z garażem podziemnym

w tym:
Garaże na samochody osobowe - Katowice, Al. Korfantego
Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i wykonanie linii
kablowej nlk

54 512,17

KB

52 250,00

KB

Nawierzchnie piesze i drogowe

579 008,76

O

Elementy małej architektury

959 554,42

O

sieć c.o. preizolowana

116 675,80

O

72 988,93

O

sieć kanalizacji sanitarnej

208 724,99

O

sieć kanalizacji deszczowej i drenaż

620 235,65

O

sieci elektryczne
Maszyny, urządzenia, wyposażenie

952 177,22
43 222 949,32

sieć wodociągowa

O
KB/O

w tym:
Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500 zł

972 098,18

KB

1 003 419,09

O

10 462 844,43

O

stacja transformatorowa

1 080 256,74

O

instalacja wentylacji i klimatyzacji (wraz z klimatyzatorami)

9 824 439,22

O

maszynownia chłodu

1 267 941,33

O

813 546,22

O

38 155,39

O

sieć LAN

932 110,35

O

Technologia kuchni

181 562,07

O

Dźwigi
zautomatyzowane instalacje p. poż. (instalacje gaśnicze,
systemy detekcji pożaru, systemy oddymiające, dźwiękowy
system ostrzegawczy)

system kontroli dostępu
system sygnalizacji włamania i napadu

Wyposażenie techniczne

4 649 357,87

O

Wyposażenie - meble stałe

2 705 080,97

O

Wyposażenie magazynów – meble

6 047 575,43

O

70 161,23

O

2 860 727,39

O

208 687,55

O

system oświetlenia ekspozycyjnego
instalacja zasilania i sterowania pompowni wód
drenażowych

1 015 151,90

O

61 932,14

O

Muzealia

8 457 829,04

KB

8 457 829,04
162 525 609,58

KB

system zarządzania zbiorami bibliotecznymi
system nadzoru zbiorów
system parkingowy

w tym:
Mienie wpisane do inwentarza muzealiów
RAZEM
Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko)
Środki obrotowe
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich i mienie powierzone (w tym muzealia
oraz mienie w szatniach)
Wartości pieniężne

Suma Ubezpieczenia
(PLN)

Suma wg

100 000,00

CZ/KW

30 000,00

O

500 000,00

O

100 000,00

WN

Nakłady adaptacyjne (inwestycyjne)

100 000,00

O

Środki niskocenne pozostałe

100 000,00

O

Pomoce artystyczne

100 000,00

O

Dokumenty i zasoby archiwalne

100 000,00

O

Szyby i inne przedmioty szklane
Prewencyjna suma ubezpieczenia
Zieleń – stanowiąca trwałe elementy zagospodarowania
terenu wokół budynków (roślinność, rabaty z kwiatami,
krzewy, drzewka) oraz na budynkach (zieleń ekstensywna na
dachach)
RAZEM

300 000,00
1 000 000,00

O
O
O

50 000,00
2 480 000,00

SS - system sum stałych
PR - system za pierwsze ryzyko
O - wartość odtworzeniowa
KB - wartość księgowa brutto
CZ/KW - cena zakupu/ koszt wytworzenia
WN - wartość nominalna
WR - wartość rynkowa
JEST:
Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)
Budynki

Suma Ubezpieczenia (PLN)
bez VAT
174 205 481,35 zł

Suma wg
KB/O

w tym:
Budynek - Katowice, Al. Korfantego 3

4 046 045,77 zł

KB

425 030,40 zł

KB

Budynek Restauracji

3 297 855,97 zł

O

Budynek Centrum Scenografii Polskiej

2 577 804,63 zł

O

Wieża widokowa

4 172 534,76 zł

O

148 817 180,73 zł

O

Budynek Hol Centralny

8 533 105,16 zł

O

Budynek stacji transformatorowej
Budowle

2 335 923,93 zł
106 762,17 zł

O
KB/O
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Budynek główny wraz z garażem podziemnym

w tym:
Garaże na samochody osobowe - Katowice, Al. Korfantego
Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i wykonanie linii
kablowej nlk
Maszyny, urządzenia, wyposażenie

54 512,17 zł
52 250,00 zł
26 038 906,76 zł

KB
KB
KB/O

w tym:
Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500 zł
zautomatyzowane instalacje p. poż. (instalacje gaśnicze,
systemy detekcji pożaru, systemy oddymiające, dźwiękowy
system ostrzegawczy)

972 098,18 zł

KB

4 435 880,55 zł

O

1 000 213,93 zł

O

7 429 900,00 zł

O

749 300,00 zł

O

31 820,00 zł

O

sieć LAN

384 000,00 zł

O

Technologia kuchni

357 928,65 zł

O

9 559 513,63 zł

O

67 850,00 zł

O

system nadzoru zbiorów

820 500,00 zł

O

system parkingowy

20 0000,00 zł

O

system oświetlenia ekspozycyjnego
instalacja zasilania i sterowania pompowni wód
drenażowych

960 000,00 zł

O

42 000,00 zł

O

Muzealia

8 457 829,04

KB

8 457 829,04
208 808 979,32

KB

stacja transformatorowa
instalacja wentylacji i klimatyzacji (wraz z klimatyzatorami) i
maszynownia chłodu
system kontroli dostępu
system sygnalizacji włamania i napadu

Wyposażenie techniczne
system zarządzania zbiorami bibliotecznymi

w tym:
Mienie wpisane do inwentarza muzealiów
RAZEM
Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko)
Środki obrotowe
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich i mienie powierzone (w tym muzealia
oraz mienie w szatniach)
Wartości pieniężne

Suma Ubezpieczenia
(PLN)

Suma wg

100 000,00

CZ/KW

30 000,00

WRz

500 000,00
100 000,00

O
WN

Nakłady adaptacyjne (inwestycyjne)

100 000,00

O

Środki niskocenne pozostałe

100 000,00

O

Pomoce artystyczne

100 000,00

O

Dokumenty i zasoby archiwalne

100 000,00

O

Szyby i inne przedmioty szklane

300 000,00

Prewencyjna suma ubezpieczenia

1 000 000,00

Zieleń – stanowiąca trwałe elementy zagospodarowania
terenu wokół budynków (roślinność, rabaty z kwiatami,
krzewy, drzewka) oraz na budynkach (zieleń ekstensywna na
dachach)
RAZEM

O
O
O

50 000,00
2 480 000,00

SS - system sum stałych
PR - system za pierwsze ryzyko
O - wartość odtworzeniowa
KB - wartość księgowa brutto
CZ/KW - cena zakupu/ koszt wytworzenia
WN - wartość nominalna
WR - wartość rynkowa
WRz – wartość rzeczywista

Punkt 4 SIWZ, część C, rozdział II, ppkt 3.2
BYŁO:
Przedmiot ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)
Sprzęt stacjonarny

Suma Ubezpieczenia
(PLN)
bez VAT
3 119 741,70 zł

Suma wg
KB/O

W tym:
Stacjonarny sprzęt (do 5 lat, przyjęty do ewid. ŚT)

426 856,72 zł

KB

System VOIP

92 671,82 zł

O

Wyposażenie (punkt info)

32 533,66 zł

O

2 737 641,63 zł

O

256 894,59 zł
96 390,72 zł

O
KB

96 390,72 zł

KB

1 272 850,13 zł

O

580 344,02 zł

O

systemy audiowizualne
system oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej
Sprzęt przenośny
W tym:
Przenośny sprzęt (do 5 lat, przyjęty do ewid. ŚT)
Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
Automatyka BMS
RAZEM

4 972 935,85 zł

JEST:
Przedmiot ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Suma Ubezpieczenia
(PLN)
bez VAT

Suma wg

Sprzęt stacjonarny

5 348 580,01

KB/O

426 856,72 zł

KB

89 610,00 zł

O

2 190 113,29 zł

O

227 500,00 zł

O

2 414 500,00 zł

O

93 390,72 zł

KB

96 390,72 zł

KB

W tym:
Stacjonarny sprzęt (do 5 lat, przyjęty do ewid. ŚT)
System VOIP
systemy audiowizualne
system oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej
Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (Katowice, ul.
Dobrowolskiego 1)
Sprzęt przenośny
W tym:
Przenośny sprzęt (do 5 lat, przyjęty do ewid. ŚT)
RAZEM

5 441 970,73 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku 907 ze zm.) termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty:



termin składania ofert: 18.03.2014 r. godz. 9:45
termin otwarcia ofert: 18.03.2014 r. godz. 10:00

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych, przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące i należy je wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu nr 740302014 z dn. 5 marca 2014r. zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz publikując na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.

