Znak sprawy: DS/ZP06/2018
Toruń, dnia 31.12.2018 r.
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Urbitor Sp. z o.o
Ogłoszenie nr 662322-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
ubezpieczenie majątku i innych interesów Urbitor Sp. z o.o na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o
wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
Lp.

Odpowiedź

Pytanie

II Część zamówienia, punkt 4. Obligatoryjne zasady likwidacji
szkód.

1

Prosimy o zmianę zapisu z:
W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią
pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie
pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek
ubezpieczającego ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży
pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży
pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania.
W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela udzielenia pomocy
bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie
wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie
pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości,
określoną w umowie kupna –
sprzedaży. Ubezpieczający/ubezpieczony przy współudziale
Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w
poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości,
jednakże
w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia
pierwszego ogłoszenia o sprzedaży.
Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży
pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.
Na:
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel każdorazowo na
wniosek Ubezpieczającego udzieli aktywnej pomocy w
sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę odkupu
pojazdu uzyskaną w drodze aukcji. Oferta odkupu pojazdu
uzyskana w drodze aukcji – ważna przez okres co najmniej 7 dni
roboczych zostanie przekazana Ubezpieczającemu niezwłocznie
po zamknięciu aukcji i wyłonieniu najwyższej ceny odkupu. W
sytuacji gdy niemożliwe będzie uzyskanie oferty w drodze aukcji
lub Ubezpieczający nie będzie zainteresowany sprzedażą
uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość
odszkodowania zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami
OWU AC/KR.
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Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany
zapisu z:
W przypadku szkód całkowitych, w wyniku
których wystąpią pozostałości po szkodzie,
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o
wartość pozostałości, przy czym na wniosek
ubezpieczającego ubezpieczyciel udzieli pomocy
w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą
faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w
ostatecznej wysokości odszkodowania.
W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela
udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży
pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone
w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie
pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży
pozostałości, określoną w umowie kupna –
sprzedaży. Ubezpieczający/ubezpieczony przy
współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien
dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu
najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości,
jednakże
w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty
zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży.
Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej
zaoferowanej cenie.
Na:
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel
każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego
udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży
uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę odkupu
pojazdu uzyskaną w drodze aukcji. Oferta odkupu
pojazdu uzyskana w drodze aukcji – ważna przez
okres co najmniej 7 dni roboczych zostanie
przekazana Ubezpieczającemu niezwłocznie po
zamknięciu aukcji i wyłonieniu najwyższej ceny
odkupu. W sytuacji gdy niemożliwe będzie
uzyskanie oferty w drodze aukcji lub
Ubezpieczający nie będzie zainteresowany
sprzedażą uszkodzonego pojazdu za oferowaną
cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona
zgodnie z postanowieniami OWU AC/KR.

2

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach zgłoszonych do
ubezpieczenia nie występują pustostany, budynki wyłączone z
eksploatacji, a jeżeli występują to prosimy o podanie: przyczyny
wyłączenia budynków / budowli z eksploatacji, na jaki okres
czasowy będą wyłączone, lokalizacji, adresu, sumy
ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
są zgłoszone do ubezpieczenia pustostany,
budynki wyłączone z eksploatacji.
Zamawiający potwierdza, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy

3

Prosimy o podanie informacji:
Czy wyłączenia i ograniczenia z OWU Wykonawcy będą miały
zastosowanie?
Osunięcie się ziemi – czy Zamawiający akceptuje definicję jako
nie spowodowany działalnością człowieka ruch ziemi na
stokach?
Jaki jest stan techniczny mienia zgłoszonego do ubezpieczenia?
Czy przeprowadzane były przeglądy zgodnie z przepisami
prawa?
Jakie zabezpieczenia p.poż. i p.kradz. posiada zgłoszone do
ubezpieczenia mienie?

4

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający składuje paliwo
w zbiornikach jeżeli tak to jakich, gdzie usytuowanych na stałe z
podaniem lokalizacji (czy pod ziemią, czy w budynkach itp.),
jakiej pojemności, czy ilości paliwa oraz jakie paliwo jest
składowane.

5

Prosimy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia kradzieży
zwykłej nie są objęte poniższe szkody:
- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa,
nadużycia lub innego działania umyślnego
ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach

Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie
mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego jest mowa o zapadaniu i
osuwaniu się ziemi to
w ich rozumieniu
wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i
osuwaniem się ziemi w wyniku działalności
człowieka.
Zamawiający informuje, że co do zasady
przestrzega przepisów prawa w tym wskazanych w
pytaniu l.p 3
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka,
stosowna
dokumentacja
zostanie
udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający udostępni wszelką dokumentację.
Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych
informacji niż wskanane w załączniku nr 8 do
SIWZ.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
składuje paliwa w zbiornikach.

Zamawiający
dookreśla.
że
zakresem
ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie są objęte
poniższe szkody:
- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub
księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia,
fałszerstwa, nadużycia lub innego działania
umyślnego
ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach
Zamawiający potwierdza, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy

6

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w : Klauzuli
automatycznego pokrycia
Limit kwotowy dla jednej lokalizacji – 2 000 000,00 PLN

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

7

Wnioskujemy:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany
franszyz:
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- ustanowenie franszyza redukcyjna dla szkód z ryzyk: kradzież
zwykła i graffiti 15% min 500,00 PLN
- ustanowenie franszyza redukcyjna w wys. 5% min. 500,- zł
dla poniższych klauzul:
•
katastrofy budowlanej,
•
terroryzmu,
•
prac budowlanych,
•
strajków i zamieszek,
•
wyłączenia ryzyka z eksploatacji
•
w
ubezpieczeniu
elementów
zewnętrznych
(znajdujących się poza pomieszczeniami)
•
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego
- franszyza redukcyjna 300,- zł dla ryzyka kradzieży gotówki i
wandalizmu / dewastacji oraz w klauzuli szkód elektrycznych,
klauzuli poszukiwania przyczyn awarii, rozmrożenia, mienia w
transporcie, przepięć, W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
stacjonarnego oraz oprogramowania
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
11.01.2019 r.

- dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej (szkody
na rzeczy) franszyza integralna 300 zł, szkody
osobowe brak
- mienie od wszystkich ryzyk franszyza integralna
300 zł (nie dotyczny przedmiotów szklanych,
gdzie franszyza integralna wynosi 50 zł).

Termin składania ofert został zmieniony na
10.01.2019 r. godz. 10:00

Z poważaniem
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