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Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM PL. S.A. w Dąbrowie Górniczej
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity, z późn. zm.) do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na
postawione pytania:
Zadanie I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM PL. S.A. w Dąbrowie Górniczej
1. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia do SIWZ możliwości wypowiedzenia
umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów, z zastrzeżeniem że za ważne powody uznaje
się wyłącznie zmianę warunków reasekuracyjnych uniemożliwiające dalsze wykonywanie
zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem 3 –
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowego.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu zmiany w SIWZ.
2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia sublimitu odpowiedzialności dla
klauzuli reprezentantów w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
proponowany sublimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
polisowym.
Odp.
Nie. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia sublimitu w tym zakresie.
3. Wnioskujemy o uzupełnienie Specyfikacji o informację dotyczącą prac pożarowo
niebezpiecznych jn.:
a) czy Zamawiający potwierdza, , iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie,
lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez
jakikolwiek podmiot na terenie lokalizacji Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone
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zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
paragraf 36).
Odp. Zamawiający potwierdza, że prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie,
lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez
jakikolwiek podmiot na terenie lokalizacji Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
paragraf 36).
b) czy Zamawiający potwierdza, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie lokalizacji
Zamawiającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego
pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.
Odp.
Nie.
4. Prosimy o informację, czy administrowanie siecią dróg, ulic, mostów, innej infrastruktury
drogowej jest objęte zakresem odpowiedzialności Wykonawcy w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w myśl SIWZ?
Odp.
Tak.
5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie poprzedzające (pkt. 4.) - prosimy
o ustanowienie sublimitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie polisowym.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie sublimitu w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
6. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie specyfikacji o informację nt. szkodowości
zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres ostatnich 5 lat, z wyróżnieniem
informacji o rodzaju zdarzenia powodującego powstanie szkody.
Biorąc pod uwagę obowiązujące zgodnie z polskim prawem terminy zgłaszania roszczeń,
okres 5 letniej szkodowości to minimum jakie pozwala Ubezpieczycielowi dokonać
kompetentnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego związanej z profilem działalności
Zamawiającego.
Odp.
Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach nie zgłoszono jakichkolwiek roszczeń
z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
7. Dla czynności w zakresie wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o ustanowienie sublimitu odpowiedzialności
w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i 2.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia w każdym
okresie polisowym.
Odp.
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie sublimitu w powyższym zakresie.
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8. Dla czynności w zakresie zarządzanie nieruchomościami nie mieszkalnymi (parkingi
strzeżone i niestrzeżone) prosimy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności w wysokości
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowym.
Odp.
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie sublimitu w tym zakresie.
9. Dla czynności w zakresie zarządzanie nieruchomościami nie mieszkalnymi (parkingi
strzeżone i niestrzeżone) czy Zamawiający potwierdza, iż nie ponosi odpowiedzialności za
szkody w pojazdach osób trzecich, w tym za szkody powstałe wskutek czynników
atmosferycznych, polegające na zaginięciu, kradzieży pojazdu/wyposażenia/mienia
znajdującego się wewnątrz pojazdu.
Odp.
Brak zgody na ograniczenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach osób trzecich
polegające na zaginięciu, kradzieży pojazdu/wyposażenia/mienia znajdującego się wewnątrz
pojazdu.
10. W odniesieniu do wymienionych podstawowych zadań Przedsiębiorstwa Miejskiego
MZUM.PL S.A. prosimy o doprecyzowanie zapisów specyfikacji poprzez informację, czy
Zamawiający wykonuje kompleksowo te czynności siłami własnymi czy korzysta
z podwykonawców?
W przypadku korzystania z podwykonawców, prosimy o wskazanie jakie/które czynności
Zamawiający zleca podwykonawcom.
Odp.
Zamawiający zleca podwykonawcom zadania z zakresu:
- sporządzania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych zgodnie
z wymogami prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006r Nr 156, poz. 1118 z e zm.);
- opracowania ewidencji obiektów mostowych wraz z jej aktualizacją zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r (Dz.U. Nr 67
poz. 582 i poz. 583) w granicach administracyjnych Gminy;
Usuwania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego wynikających z infrastruktury
drogowej;
- usuwania pojazdów z dróg publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej.
11. Wnioskujemy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności w zakresie podstawowych
zadań Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. pkt. 22, 23 (tj. wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wynajem samochodów ciężarowych z
kierowcą) w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
polisowym.
Odp.
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie sublimitu w tym zakresie.
12. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach wprost nie uregulowanych w SIWZ
zastosowanie będą miały właściwe OWU Wykonawcy.
Odp.
Zgodnie z zapisem § 5 Wzoru Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający potwierdza,
że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami,
zastosowanie mają (…) Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.
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13. Prosimy o potwierdzenie, że w myśl zapisów SIWZ wyłączona jest jakakolwiek
odpowiedzialność za roszczenia objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń
obowiązkowych / zawodowych.
Odp.
Zamawiający potwierdza.
14. Prosimy o doprecyzowanie, czy wyłączenia dopuszczalne wymienione poniżej definicji
czystych strat finansowych dotyczą wyłącznie czystych strat finansowych a do OC ogólnie
mają zastosowanie OWU Wykonawcy w sprawach nie uregulowanych w SIWZ.
Odp.
Zamawiający potwierdza.
15. Czy w myśl zapisów SIWZ do umowy ubezpieczenia OC będzie miał zastosowanie
trigger occurrence – wnioskujemy o doprecyzowanie tej kwestii w zapisach Specyfikacji.
Odp.
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęte jest
zdarzenie powodujące bezpośrednio szkodę, które wystąpi w okresie trwania umowy
ubezpieczenia
16. Dla czynności w zakresie sprzątanie i czyszczenie obiektów prosimy o wprowadzenie
sublimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie polisowym.
Odp.
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie sublimitu.
17. Prosimy o wyjaśnienie na czym polega działalność Zamawiającego w zakresie:
- Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej;
- Działalność sanitarna i pokrewna;
- Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała;
- Badanie i analizy techniczne;
Jednocześnie, prosimy o informację, czy Zamawiający wykonuje tę działalność usługowo
i jaki % obrotu stanowi dochód z tych działalności.
Odp.
Działalność pomocnicza Zamawiającego na rzecz administracji polega na prowadzeniu
działań w zakresie zarządu dróg, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), których
zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza oraz realizacja zadań związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Zamawiający wykonuje tę działalność usługowo. Dochód z tej działalności stanowi ok. 14%
obrotu spółki.
Pozostałych, wymienionych powyżej działań Zamawiający aktualnie nie realizuje.
18. Prosimy o informację, czy od roku 1997 ubezpieczane mienie było dotknięte
jakimikolwiek szkodami powodziowymi, w tym zalaniem / podtopieniem w związku
z powodzią w sąsiedztwie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację
o wysokości takich szkód.
Odp.
Zamawiający potwierdza, że w/w szkody nie miały miejsca.
19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w umowie zapisu o następującej
treści: ” Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia najpóźniej
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w terminie 30 dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku gdy
wskaźnik szkodowości przekroczy 70% (wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek
sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania
do składki należnej za analogiczny okres)”.
Odp.
Brak zgody.

Zadanie II – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki
Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL. S.A. w Dąbrowie Górniczej
oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity, z późn. zm.) do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na
postawione pytania:
20. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w umowie zapisu o następującej
treści: ” Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia najpóźniej w
terminie 21 dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku gdy w
trakcie trwania umowy ubezpieczenia zostanie zgłoszone Ubezpieczycielowi roszczenie lub
okoliczności mogące rodzić takie roszczenie .”
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści:
„Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia najpóźniej w terminie 60
dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku gdy w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia zostanie zgłoszone Ubezpieczycielowi roszczenie lub
okoliczności mogące rodzić takie roszczenie .”

Kierownik Zamawiającego:
Tomasz Sołtysik
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