
 1 

 

Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.12.2016 r.  

i zmianie terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu na ubezpieczenie 

majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018 

 
 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego  

na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2017-2018”,  

w tabeli poniżej informuje o otrzymanych zapytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielanych na nie 

wyjaśnieniach oraz o dokonanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zmianach treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
L.p. Treść zapytania Wyjaśnienia 
I – dot. ubezpieczenia mienia: 

1. 

Czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach 

zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody 

spowodowane ryzykiem powodzi?  Jeżeli tak 

prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz adresów 

uszkodzonych lokalizacji. 

Zamawiający informuje, że w ostatnich 20 latach  

w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia nie 

wystąpiły szkody spowodowane powodzią. 

2. 

Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość 

mienia znajdującego w się w największej 

lokalizacji, kompleksie) osobno dla ryzyk 

ogniowych i technicznych, wraz ze wskazaniem 

adresu 

Zamawiający informuje, że PML występuje  

na ul. Stefczyka 40 i dotyczy Budynku handlowo – 

magazynowego - w zakresie ryzyk ogniowych  

w wysokości około 7 500 000,00 zł, natomiast  

w zakresie ryzyk technicznych dotyczy Budynku 

głównego administracyjnego, znajdującego się  

na ul. Antoniny Grygowej 56 – w wysokości około 

1 000 000,00 zł. 

3. 

Prosimy o zmianę zapisu pkt.2 Postanowień 

obligatoryjnych dotyczących wszystkich części 

zamówienia, po słowach: „Seria zdarzeń 

szkodowych powstałych” prosimy o dodani: „w 

czasie następujących po sobie 72 godzin”  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian treści SIWZ 

w przedmiotowym zakresie. 

4. 

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity 

wskazane  w SIWZ określone zostały na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Zamawiający potwierdza, że określone w SIWZ limity  

i podlimity odszkodowawcze zostały określone na jedno 

i wszystkie zdarzenia w każdym  rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

5. 

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają 

przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? 

Jeśli nie, prosimy  o informację, które z nich takich 

remontów nie posiadają   

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki starsze 

niż 50 lat były w ciągu ostatnich 10 lat remontowane. 

Ponadto w każdym z posiadanych budynków 

przeprowadzane są niezbędne remonty i modernizacje na 

bieżąco, w razie wystąpienia takiej potrzeby.  

6. 

Czy wśród zgłoszonych budynków są budynki  

wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o 

podanie wykazu budynków wyłączonych z 

eksploatacji, wraz z wartością jednostkową. 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze stanem 

faktycznym wśród budynków / budowli zgłoszonych  

do ubezpieczenia nie występują budynki wyłączone  

z eksploatacji.  

7. 

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia  

budynków znajdują się budynki w złym stanie 

technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie. 

Zamawiający informuje, że wśród budynków / budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują budynki  

w złym stanie technicznym. 

8. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytania 

6,7 prosimy o ograniczenie zakresu dla tych 

budynków do zakresu FLEXA. 

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na pytania 

nr 6 i 7, zamawiający nie zmienia przedmiotowego 

zakresu ubezpieczenia. 

9. 

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia 

wyłączenie z eksploatacji jakiekolwiek  

budynki/budowle, jeżeli tak prosimy o wskazanie  

jakie i z jakiej przyczyny. 

Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji  

w okresie ubezpieczenia jakichkolwiek 

budynków/budowli, jednakże nie wyklucza wystąpienia 

takiej potrzeby w trakcie wykonywania zamówienia. 
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10. 

Prosimy o wskazanie w którym z wymienionych w 

SIWZ budynków/ budowli, są przechowywane 

materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, 

paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne? 

Prosimy o wskazanie rodzaju materiałów 

łatwopalnych oraz maksymalnych stanów. 

Zamawiający informuje, że w Stacji Paliw (nr inw. 103-

0090) przy ul. A. Grygowej 56 przechowywany jest olej 

napędowy, do magazynowania którego służą 3 zbiorniki 

podziemne o pojemności 60 000 litrów każdy. 

Maksymalny stan oleju napędowego wyniósł 104 000 

litrów, natomiast średnio dobowo znajduje się 55 000 

litrów tego paliwa. W podręcznym magazynie Stacji 

Paliw przechowywana jest benzyna ekstrakcyjna, której 

maksymalny stan może wynieść 50 litrów. Ponadto w 

stacji znajdują się oleje silnikowe i przekładniowe, które 

nie wykazujące właściwości łatwopalnych.  

W pomieszczeniu lakierni używa się produktów 

(substancji/mieszanin) takich jak: szpachlówka 

wielofunkcyjna, podkład akrylowy, utwardzacze, emalie 

akrylowe, rozcieńczalniki. Powyższe produkty 

dostarczane są bezpośrednio przez dostawców do 

bieżącego wykorzystania (bez konieczności 

magazynowania). W magazynie w Budynku głównym 

(nr inw. 103-0097) występują śladowe ilości środków 

odtłuszczających (w opakowaniach jednostkowych 1 l - 

maksymalne stany to 3 litry). Gazy techniczne (tlen, 

acetylen) przechowywane są w specjalistycznej szafie 

usytuowanej poza obiektami budowlanymi - 

maksymalny stan to 3 butle o pojemności 40 l. 

11. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 

na użytkowanie. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki 

posiadają pozwolenie na użytkowanie. 

12. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo 

potwierdzone jest protokołami. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo 

potwierdzane jest protokołami. 

13. 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 

przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

Zamawiający informuje, że wszystkie systemy 

zabezpieczenia przeciwpożarowego są zgodne  

z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i 

posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez 

upoważnione jednostki konserwujące. 

14. 

Prosimy o podanie informacji nt. obecnie 

prowadzonych oraz planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót 

budowlano montażowych. 

Zamawiający nie prowadzi obecnie żadnych robót 

budowlano-montażowych, natomiast w okresie 

ubezpieczenia wstępnie zaplanował wykonanie 

następujących prac: 

1) Przystosowanie układu pomiarowego w Budynku 

Stacji Transformatorowej (nr inw. 101-0091)  

przy ul. Antoniny Grygowej 56 do zdalnego odczytu 

zużycia energii elektrycznej.  

2) Termomodernizacja Budynku Głównego  

(nr inw. 103-0097) oraz Budynku Pomocniczego (nr 

inw. 103-0092), zlokalizowanych przy ul. Antoniny 

Grygowej 56. 

3) Przeniesienie Podstacji "Helenów" wraz z 

wyposażeniem podstacji z budynku przy Al. 

Kraśnickiej 25 do nowego budynku przy Al. 

Kraśnickiej 8, który zostanie wybudowany. 

Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie wykonywania 

zamówienia wystąpi potrzeba wykonania innych robót, 

których obecnie nie planuje.  

15. 

Czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 

ubezpieczeniem będą objęte: drogi, mosty, kładki, 

wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp. 

Zamawiający informuje, że w ramach mienia 

wskazanego do ubezpieczenia systemem od wszystkich 

ryzyk nie występują drogi, mosty, kładki, wiadukty, 

estakady, pasaże, rowy, itp. 
16. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej   na pyt. 16  

prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla 
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ww. mienia do zakresu FLEXA. 

17. 

Prosimy o wykreślenie z  SIWZ zapisów pkt 5.29. 

dot. zniesienia reguły proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania. Wnioskujemy o wprowadzenie w 

to miejsce klauzuli ograniczenia zasady proporcji, 

w treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy 

ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania 

zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty 

odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 

zadeklarowanej wartości będącej podstawą do 

ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie 

przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu”. 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian treści SIWZ 

w przedmiotowym zakresie. 

18. 

Kradzież zwykła, prosimy o  modyfikację definicji 

kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku 

bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policję. 

Zamawiający dokonuje zmiany definicji kradzieży 

zwykłej w załączniku Nr 3 do SIWZ „Warunki 

obligatoryjne – definicje pojęć i wymagana treść klauzul 

dodatkowych”, której nadaje następujące brzmienie: 

„Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu 

przewłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń 

lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź 

doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności 

lub bezbronności. Warunkiem odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela jest niezwłoczne zgłoszenie przez 

Ubezpieczonego kradzieży zwykłej na policję. Ryzyko 

kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki.” 

19. 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o 

wprowadzenie w treści  klauzuli maksymalnego 

limitu w wys. 130% łącznej sumy ubezpieczenia  

lub prosimy o wprowadzenie innego  limitu 

akceptowalnego maksymalnego limitu. 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian treści SIWZ 

w przedmiotowym zakresie. 

20. 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń  - Prosimy o 

potwierdzenie,   zabezpieczenia przeciwpożarowe i 

przeciwkradzieżowe są sprawne i są zgodne z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są sprawne i są 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  

21. 

Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację 

treści poprzez dodanie sformułowania „ … za 

szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa przez reprezentantów.” 

Zamawiający dokonuje w podanej w SIWZ treści 

klauzuli reprezentantów wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela także za szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego / 

ubezpieczonego i jego reprezentantów. 

W związku z powyższym Klauzula reprezentantów w 

załączniku Nr 3 do SIWZ „Warunki obligatoryjne – 

definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”, 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Klauzula reprezentantów – bez względu na 

postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków 

ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, 

że: Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody 

wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

przez reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego, 

przy czym za reprezentantów ubezpieczającego 

/ubezpieczonego uważa się Zarząd Spółki i jego 

pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne 

upoważnienie do działania w jego imieniu.” 

22. 

Klauzula  automatycznego pokrycia konsumpcji 

sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu  mienia 

systemem sum stałych – wnioskujemy o 

przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych,  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian treści SIWZ 

w przedmiotowym zakresie. 
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23. 

Dla pkt.5.38 SIWZ prosimy o potwierdzenie że 

koszty wymienione w tym punkcie pokrywane są w 

granicach sumy ubezpieczenia uszkodzonego 

mienia. 

Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe wskutek 

akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, 

wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, a także 

prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym 

zaistniałym w mieniu osób trzecich są objęte ochroną w 

ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia dla danego 

przedmiotu. 

24. 

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia 

gotówki i innych walorów pieniężnych 

ubezpieczeniu podlegają bilety. 

Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia 

gotówki i innych wartości pieniężnych ubezpieczeniu nie 

podlegają bilety. 

25. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ww. 

prosimy o dopisanie w pkt 3.9 SIWZ, że dla 

biletów przyjmuje się wartość kosztów 

wytworzenia/nabycia – dot. ubezpieczenia od 

wszystkich ryzyk . 

26. 

Prosimy o dopisanie w pkt 3.8 SIWZ po słowach: 

mienie osób trzecich – wartość, w której zostanie 

zadeklarowane przez właściciela mienia – nie 

więcej jednak niż wartość odtworzeniowa  danego 

przedmiotu. 

Zamawiający, w załączniku Nr 1b do SIWZ, Rozdział I 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 3. 

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia, ppkt 3.8,  

dookreśla rodzaj wartości mienia przyjętej do 

ubezpieczenia, nadając ppkt 3.8 następujące brzmienie: 

„ 3.8. mienie osób trzecich – wartość, w której zostanie 

zadeklarowane przez właściciela mienia, nie więcej 

jednak niż wartość odtworzeniowa nowa danego 

przedmiotu.” 

27. 

Prosimy o zmianę limitu dla dewastacji, 

określonego w pkt 5.33 SIWZ na 100.000 zł 

Zamawiający dokonuje zmiany limitu dla ryzyka 

dewastacji, określonego w ppkt 5.33 załącznika Nr 1b do 

SIWZ Rozdział I Ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk, nadając ppkt 5.33 następujące brzmienie:  

„5.33. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem 

odszkodowawczym w wysokości 100 000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, 

z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, 

w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 

5 000,00 zł.” 

28. 

Prosimy o podanie treści klauzuli strajków i 

zamieszek. 

Zamawiający nie określa treści klauzuli strajków i 

zamieszek, ponieważ w kwestiach nieuregulowanych 

odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, 

zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki 

ubezpieczenia wybranego Wykonawcy.  

29. 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach pozostałych 

środków trwałych grupy 3-8 KŚT klient nie zgłasza 

pojazdów podlegających rejestracji. 

Zamawiający informuje, że w ramach wskazanych do 

ubezpieczenia środków trwałych (Wyposażenie i 

urządzenia) nie zostały ujęte pojazdy podlegające 

rejestracji.  

30. 

Czy domki campingowe zgłoszone w ramach 

ubezpieczenia są użytkowane całorocznie? Jeżeli są 

użytkowane sezonowo prosimy o udzielenie 

informacji o zabezpieczeniach 

przeciwkradzieżowych dla tego mienia w sezonie i 

poza sezonem. 

Domki campingowe użytkowane są sezonowo, tj.  

w okresie od czerwca do września każdego roku. Drzwi 

zewnętrzne w domkach są typu antywłamaniowego lub 

posiadają po dwa zamki, a w oknach znajdują się kraty. 

Cały teren jest ogrodzony oraz kontrolowany przez 

dozorcę w sezonie i poza sezonem. 

31. 

Prosimy o podanie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych dla domków campingowych 

zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Na zewnątrz domków znajdują się tzw. zestawy 

gaśnicze, w skład których wchodzą m.in. gaśnice i koce 

gaśnicze. Na terenie ośrodka zlokalizowane są również 

hydranty zewnętrzne. 

32. 

Jeżeli na terenie lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia znajduje się lakiernia prosimy o 

podanie adresu tej lokalizacji oraz udzielenie 

informacji jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe 

zostały zastosowane dla tej lokalizacji  

Lakiernia znajduje się w Budynku Pomocniczym (nr 

inw. 103-0092), zlokalizowanym przy ul. Antoniny 

Grygowej 56. Zabezpieczeniami przeciwpożarowymi są 

gaśnice śniegowe i hydrant. 

II– dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
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33. 

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych 

ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową  

wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone 

przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi 

pokazami. 

Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni 

będą objęte ochroną ubezpieczeniową  wyłącznie w 

sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

34. 

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia 

OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 

obejmuje szkód związanych organizacją imprez 

obejmujących sporty motorowe, motorowo-wodne, 

lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem 

jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z 

tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje 

szkód związanych z organizacją imprez obejmujących 

sporty motorowe, motorowo-wodne, lotnicze, a także 

imprez, których celem jest osiągniecie maksymalnej 

prędkości. 

Zamawiający informuje, że dotychczas organizował 

coroczny piknik motoryzacyjny, którego atrakcjami były: 

zwiedzanie zajezdni, prezentacja nowych pojazdów 

MPK, przejażdżki pojazdami historycznymi ZIU-tek, 

SAN, konkursy dla najmłodszych ze znajomości zasad 

poruszania się po drogach publicznych, itp.   

Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie wykonania 

zamówienia będzie organizowany Piknik motoryzacyjny. 

35. 

Prosimy o wprowadzenie zmiany w pkt 4.m SIWZ 

(dot. OC imprez) poprzez usuniecie zapisu: „z 

włączeniem do ochrony szkód spowodowanych 

przez uczestników, pracowników ubezpieczającego 

i członków ich rodzin, wykonawców, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, 

administracyjne i ochrony..” 

Zamawiający informuje, że z załącznika Nr 1b do SIWZ, 

dotyczącego części II zamówienia z Rozdziału II. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pkt 4 litera 

m) usuwa zapis: 

 „z włączeniem do ochrony szkód spowodowanych przez 

uczestników, pracowników ubezpieczającego i członków 

ich rodzin, wykonawców, zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów, służby techniczne, 

administracyjne i ochrony.”, nadając pkt 4 litera m) 

następujące brzmienie: 

„m) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z 

tytułu organizacji, współorganizowania  

i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, 

np. takich jak pikniki motoryzacyjne, niepodlegających 

ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez 

masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane pokazem 

sztucznych ogni itp.), z zachowaniem prawa do regresu w 

przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej oraz 

szkód wyrządzonych tym wymienionym osobom i 

służbom.” 

36. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza 

poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność 

Ubezpieczonego wynikającą z obowiązujących 

przepisów prawa lub innych uregulowań prawnych. 

37. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli 

OWU wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w kwestiach 

nieuregulowanych odmiennie w SIWZ oraz w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź 

szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

38. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia 

OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC 

w tym z tyt. wykonywania zawodu 

Zamawiający potwierdza, ze zakres ubezpieczenia OC 

nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w 

tym z tyt. wykonywania zawodu. 

39. 

Prosimy o wskazanie,  jakie franszyzy, udziały 

własne obowiązują w ubezpieczeniu mienia i OC  

w bieżącym okresie ubezpieczenia (2016). 

Zamawiający informuje, że w bieżącym okresie w 

ubezpieczeniu majątku i odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorstwa występowały następujące franszyzy i 
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udziały własne: 

 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

- franszyza redukcyjna: zniesiona,  

- franszyza integralna: 200 zł w każdej szkodzie,  

- udział własny – 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 

zł i nie więcej niż 1 000 zł w przypadku szkód za 

powstanie których winę ponosi pracownik 

Ubezpieczającego. 

– franszyza redukcyjna /udział własny – zniesiony, dla 

kradzieży zwykłej równa 500,00 zł 

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:  

- udział własny: zniesiony 

- integralna: brak 

- redukcyjna: brak (wyjątek kradzież zwykła – 500,00 

zł) 

3) Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: 

- franszyza integralna: zniesiona,  

- franszyza redukcyjna: - w szkodach wyrządzonych w 

środowisku naturalnym w skutek jego zanieczyszczenia 

5 % wartości szkody, nie mniej niż 5 000,- zł; - w 

szkodach z OC pracodawcy (wysokość świadczenia 

wypłaconego uprawnionym na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)). 

- udział własny: brak. 

40. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w 

OC  za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie 

zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane 

przez Ubezpieczonego. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w 

środowisku będą objęte zdarzenia nagłe, niezamierzone i 

nieprzewidziane przez Ubezpieczającego. 

41. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii 

szkód w 2015 r. w OC działalności – podano, ze 

ilość wypłat w 2015 r. – 20; a wysokość wypłat w 

2015 r. – brak wypłat. 

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 8 do SIWZ 

Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w wykazie 

dotyczącym roku 2015 wkradł się błąd, polegający na 

zamianie wartości wypłaty w pozycji Ubezpieczenie 

Odpowiedzialności cywilnej i Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego i analogicznie przy pozycji ilość wypłat 

w poszczególnych latach w pozycji Ubezpieczenie 

mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. W związku z powyższym  

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 

Załączniku nr 8, którego nowe brzemiennie zostało 

umieszczone poniżej wyjaśnień. 

 

 

 

 

 
Nowe brzmienie Załącznika nr 8 do SIWZ 

 

„Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)  

Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli od 01.01.2013 r. do 31.08.2016 zostały wypłacone 

niżej podane odszkodowania i ustanowione rezerwy na sprawy w toku, gdzie zaświadczenie obejmują 

następujące okresy: 

- ubezpieczenia komunikacyjne z 2013, 2015 i 2016 do dnia 30.07.2016 

- ubezpieczenia komunikacyjne z 2014 r. – zaświadczenie z dnia 20.09.2016 

- ubezpieczenia majątkowe z 2013, 2014, 2015 i 2016 do dnia 31.08.2016 – zaświadczenie z dnia 

05.10.2016 
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Szkody wypłacone w roku 2013 

01.01.2013 – 31.12.2013 

Rodzaj ubezpieczenia  Rezerwy Wypłaty Razem 

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych 0,00 zł 50 203,69 zł 50 203,69 zł 

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Przedmioty szklane od stłuczenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna 0,00 zł 44 177,19 zł 44 177,19 zł 

Sprzęt elektroniczny 0,00 zł 10 560,20 zł 10 560,20 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 50 123,00 zł 636 303,00 zł 686 426,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC 0,00 zł 637 867,00 zł 637 867,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 

 

Szkody wypłacone w roku 2014 

01.01.2014 – 31.12.2014 

Rodzaj ubezpieczenia  Rezerwy Wypłaty Razem 

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych 0,00 zł 18 021,01 zł 18 021,01 zł 

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna 0,00 zł 61 301,16 zł 61 301,16 zł 

Sprzęt elektroniczny 0,00 zł 8 135,80 zł 8 135,80 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 
44 817,17 zł 

75 165,00 zł + 

494 896,35  zł 
614 878,52 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC 0,00 zł 429 718,95 zł 429 718,95 zł  

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0,00 zł 2 865,00 zł 2 865,00 zł 

 

Szkody wypłacone w roku 2015 

01.01.2015 – 31.12.2015 

Rodzaj ubezpieczenia  Rezerwy Wypłaty Razem 

Mienie od wszystkich ryzyk 0,00 zł 25 337,18 zł 25 337,18 zł 

Odpowiedzialność cywilna 0,00 zł 37 763,86 zł 37 763,86 zł 

Sprzęt elektroniczny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 27 235,00 zł 367 728,00 zł 394 963,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC 0,00 zł 427 571,00 zł 427 571,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

 

Szkody wypłacone w roku 2016 

01.01.2016 – 31.08.2016 

Rodzaj ubezpieczenia  Rezerwy Wypłaty Razem 

Mienie od wszystkich ryzyk 0,00 zł 4 932,59 zł 4 932,59 zł 

Odpowiedzialność cywilna 0,00 zł 27 251,00 zł 27 251,00 zł 

Sprzęt elektroniczny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 31 216,00 zł 143 091,00 zł 174 307,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC 60 463,00 zł 523 321,00 zł 583 784,00 zł 

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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Ilość wypłat w poszczególnych latach 

Rodzaj ubezpieczenia  2013 2014 2015 2016 

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych 19 11 

20 9 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 0 0 

Przedmioty szklane od stłuczenia 0 0 

Odpowiedzialność cywilna 13 17 8 8 

Sprzęt elektroniczny 1 2 0 0 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 203 23 + 164* 164 74 

Ubezpieczenia komunikacyjne AC 284 212 226 132 

Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0 6 0 0 

*w tym 4 rezerwy 

 

W roku 2016 została wypłacona rezerwa założona na szkodę z 2007 r. dotycząca wypadku 

śmiertelnego w łącznej wysokości  670 000,00 zł. Wartość ta nie została ujęta w żadnym  

z powyższych zestawień. ” 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami treści specyfikacji, wymagającymi niezbędnego 

dodatkowego czasu na wprowadzenie przez wykonawców zmian w ofertach, zamawiający  

na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedłuża do dnia 12.12.2016 r. terminy składania  

i otwarcia ofert w postępowaniu, określone w punktach 11.2 i 11.5 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W związku z powyższym punkty 11.2 i 11.5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

otrzymują nowe poniższe brzmienie: 

„11.2. Termin składania ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 12.12.2016 r. o godz. 900. 

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godzinie 915 w siedzibie zamawiającego,  

tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Lublin – Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, pokój nr 216.” 

 

Zamawiający informuje, że pytania i wyjaśnienia oraz dokonane zmiany treści SIWZ stają się 

integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 


