
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów  
i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej „MPK Lublin” Sp. z o.o. w roku 2012r.,  
do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, dotyczące treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
 

1. Czy Zamawiający przewiduje udział pośrednika przy zawieraniu ubezpieczeń? 
2. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów autocasco w podpunkcie wymagane warunki ubezpieczenia 

autocasco pojazdów prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu: 
 zapis przez zmianą: „szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez pojazdy obce  

a rozliczone z jego własnych polis AC (szkody z regresem) nie będą wliczane przez Ubezpieczyciela do 
wartości szkodowości Ubezpieczającego,” 

 zapis po wnioskowanej zmianie: „szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez pojazdy obce a rozliczone  
z jego własnych polis AC (szkody z regresem) nie będą wliczane przez Ubezpieczyciela do wartości 
szkodowości Ubezpieczającego pod warunkiem spłaty regresu, do chwili spłaty szkody będą obciążały 
historię szkodową Ubezpieczającego”. 

3. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW kierowców pojazdów mechanicznych, proszę  
o wyjaśnienie czy podana suma ubezpieczenia odnosi się tylko do kierowcy, czy również do pasażerów? 

4. W  odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  prosimy  
o modyfikację zapisu:  

 zapis przed zmianą: „W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka naliczana będzie  
z dokładnością co do jednego dnia proporcjonalnie do okresu rocznego a różnica pomiędzy składką 
należną i zapłaconą zostanie niezwłocznie uregulowana przez strony". 

 zapis po zmianie: „W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka za okres od daty  
zawarcia umowy ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - ostatni dzień obowiązywania umowy  
generalnej naliczana będzie jako iloczyn liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki 
rocznej, przy czym każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. Natomiast składka należna za okres od 
pierwszego dnia po zakończeniu umowy generalnej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy 
ubezpieczenia dla danego pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością 
składki wyliczonej za okres od daty zawarcia umowy ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - 
ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej”. 

5. Z zakresu ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych wykreślenie zapisu obejmującego 
szkody w mieniu ubezpieczonym powstałe na skutek ryzyka mrozu, zalania przez dach, stolarkę okienną i 
drzwiową, nieszczelności w złączach płyt ściennych budynków, powstałe w wyniku niewystarczającej 
drożności urządzeń odprowadzających opady atmosferyczne oraz zalania wodą pochodzącą  
z topniejącego śniegu i lodu, który zalegał na dachach i elementach budynków i budowli. 

6. Dodatkowo wnioskujemy o wprowadzenie limitu na szkody wywołane przez siły przyrody  
w przedmiotach trwale związanych z budynkami i budowlami - wysokość limitu 20.000,00 zł. 

7. Zastąpienie w ubezpieczeniu mienia od pożaru innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu majątku 
od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, zapisu:  
„w przypadku elementów majątku ubezpieczonych według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej 
nowej, bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia, odszkodowanie będzie wypłacane w pełnej 
wysokości (z uwzględnieniem wszystkich pozostałych kosztów związanych naprawą, wymianą lub 
odbudową) sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego składnika majątku lub ceny 
takiej samej lub podobnej rzeczy nowej", wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli ograniczenia zasady 
proporcji o treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy 
wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

8. Dla szkód powstałych w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlanych prosimy  
o wyszczególnienie jakiego typu prace o charakterze remontowo - budowlanym w okresie ubezpieczenia 
planuje wykonywać Zamawiający. Dodatkowo wnioskujemy o dodanie zapisu precyzującego wystąpienia 
takich szkód. Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku  
z prowadzeniem w miejscu  ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych 
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 

budowę oraz z zastrzeżeniem, że Ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 



Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu 1 000 000,00zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna : 5 000 zł. 
9. Jednocześnie wnioskujemy o dodanie zapisów / definicji precyzujących rozszerzenie zakresu: 

A przepięcia: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień, ustala się, że: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych 
od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, 
ochronniki, warystory, filtry). 

4) 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. 

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:  
500 000 zł. 

6) Franszyza redukcyjna : 500 PLN. 
B dewastacja / wandalizm 
ustala się, że Ubezpieczony obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 
dłuższy niż 30 dni. 
Limit odpowiedzialności:100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

C katastrofa budowlana: 
ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy 
budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części 
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w 
obiektach: 
- 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 
Limit odpowiedzialności: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 5000 zł 
Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o wyłączenie budynków, których wiek przekracza 50 lat. 

D zwiększone koszty usunięcia pozostałości do szkodzie 
ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą 
umową ubezpieczenia. Łącznie z ww, kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub 
utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych 
części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 
mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200 000 zł w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem 
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez tytułem zwrotu kosztów 
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 



Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku 
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia mienia. 

10. Zamieszczenie zapisu dotyczącego ryzyka dewastacji w ubezpieczeniu mienia od pożaru oraz w 
ubezpieczeniu od kradzieży gdzie w zakresie wyszczególnione również zostały szkody spowodowane 
dewastacją i wandalizmem. Z jakiego powodu ryzyko dewastacji wprowadzane jest podwójnie? 

11. W odniesieniu do ubezpieczenia od pożaru, przy ubezpieczeniu mienia w wartości szacunkowej nowej 
(odtworzeniowej) wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli ograniczenia zasady proporcji o treści: „Z 
zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada 
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy 
ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.” 

 W przypadku braku akceptacji jej wprowadzenia wnioskujemy o zamieszczenie w treści ww klauzuli po 
słowach... „lub odtworzeniowej nowej” jednak nie więcej niż określona w umowie suma ubezpieczenia 
danego środka trwałego.  

 Prosimy o doprecyzowanie pojęcia wartości „szacunkowej nowej”. Czy chodzi tu o wartość 
odtworzeniową? 

12. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru do ubezpieczenia zgłoszone zostały środki obrotowe 
w systemie na I ryzyko - prosimy o doprecyzowanie jakie to są środki oprócz paliw oraz jaki jest 
przewidywany max. stan (wartość) środków obrotowych w okresie ubezpieczenia? Dodatkowo prosimy 
o podanie gdzie są zlokalizowane? 

13. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem transport wewnętrzny? Czy dotyczy 
transportu w obrębie jednej lokalizacji? 

14. Prosimy o podanie długości trakcji trolejbusowej oraz jej całkowitej wartości? 
15. Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie szkód powodziowych czy tego typu szkody miały miejsce 

w okresie ostatnich pięciu lat? 
16. Uszczegółowienie podanych informacji w zakresie czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków 

znajdują się budynki zbudowane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem lub budynki drewniane 
(budynki o II klasie palności) oraz budynki o konstrukcji drewnianej dachu pokryte palnym materiałem.  
W przypadku posiadania takich budynków proszę o podanie wartości budynków wraz z uwzględnieniem 
mienia w nich przechowywanego. 

17. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru oraz kradzieży przy ubezpieczeniu mienia osób 
trzecich - proszę o wyszczególnienie jakie mienie ma być przedmiotem ochrony, także dookreśleniem 
gdzie ono się znajduje. 

18. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży dla zgłaszanego do ubezpieczenia wyposażenia doprecyzowania w 
ilu lokalizacjach się ono znajduje? Dodatkowo odnośnie zgłoszonego do ochrony Ośrodka 
Wypoczynkowego w Białce - prosimy o podanie ile mienia się tam znajduje oraz jakiego jest to rodzaju 
mienie? 

19. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży, szkód powstałych w majątku 
wskutek jego zaginięcia, w wyniku zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od 
woli Ubezpieczającego. 

20. W ubezpieczeniu mienia od pożaru innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego, wykreślenie zapisu: „brak zastosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań 
w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia”. 

21. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o: 
a) podanie struktury wiekowej sprzętu obejmowanego ochroną dla poszczególnych grup. 
b) podanie bardziej szczegółowych danych o sieciach światłowodowych. 
c) wprowadzenie udziału własnego dla przenośnego sprzętu użytkowanego poza miejscem 

ubezpieczenia w wysokości 10% wartości szkody. 
d) do treści „w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 

odszkodowania będą wypłacane w kwocie odpowiadającej wysokości szkody do wysokości sumy 
ubezpieczenia danego przedmiotu, w przypadku szkody całkowitej w kwocie odpowiadającej 
wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu o tych samych parametrach lub 
najbardziej zbliżonych” dodanie słów „nie więcej niż suma ubezpieczenia”. 

e) wnioskujemy o dokonanie aktualizacji wartości sprzętu elektronicznego a tym samym 
ubezpieczenie go w wartości odtworzeniowej. 

f) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wg grup wyszczególnionych w SIWZ - proszę o podanie 
wartości i rodzaju tego sprzętu zamontowanego na stałe w pojazdach. 

22. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o uzupełnienie informacji w zakresie: 
a) Wysokość i struktura obrotów Ubezpieczonego w ostatnim okresie obrachunkowym: 

- z wszystkich rodzajów prowadzonej działalności (produkcyjnej, usługowej); 



- w tym z działalności produkcyjnej (wielkość obrotu wymagana do obliczenia składki z tytułu OC 
za produkt) 

b) W odniesieniu do rozszerzenia o OC za produkt proszę o podanie: 
- od kiedy i jakie produkty były wyprowadzane do obrotu, 
- miejsca przechowywania paliw, 
- wskazanie potencjalnych nabywców produktu (firmy, klienci indywidualni), 

c) W odniesieniu do rozszerzenia o szkody wyrządzone w rzeczach ruchomych proszę o podanie 
rodzaju zawartych umów (najem, użyczenie, dzierżawa) oraz właściciela ruchomości. Podanie 
sposobu jego wykorzystywania - przeznaczenia. 
- czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego? 
- opis sposobu zabezpieczenia w/w mienia. 

d) W odniesieniu  do  rozszerzona  o szkody wyrządzone w mieniu  przechowywanym,  kontrolowanym  
lub chronionym przez Ubezpieczającego - proszę o podanie opisu miejsca wykonywania w/w 
czynności wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń. Dodatkowo proszę o podanie sposobu 
sprawowania ochrony (pracownik własny, agencja ochrony, monitoring, etc.) 
- dodatkowo czy Zamawiający posiada procedury przyjmowania i wydawania pojazdów? 

e) W odniesieniu do rozszerzona o szkody wyrządzone w mieniu powierzonym podczas wykonywania 
przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług w tym w ramach usługi 
pomocy drogowej - sprecyzowanie rodzaju wykonywanych czynności obróbka, naprawa lub serwis). 

f) Czy świadczenie usługi pomocy drogowej (autoholowanie) jest wykonywane przez Spółkę tylko na 
potrzeby MPK Lublin Sp. z o.o., czy też świadczone na rzecz osób trzecich? 

g) ze względu na odnotowaną szkodowość wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
1 000 PLN. 

h) Wykreślenie zapisu „w przepadku wypłaty odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia nie zażąda 
zapłaty pozostałych rat, Ubezpieczający w przypadku wypłat jakichkolwiek odszkodowań z polisy 
zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych wcześniej terminach i 
wysokościach wykreślenia słów „nawet gdy umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana”. 

i) Wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartego 
ubezpieczenia szkody, które powstały kolejno z tej samej przyczyny w tym samym miejscu w 
okresie do trzech dni roboczych od powzięcia przez Ubezpieczonego wiadomości o pierwszej 
szkodzie” i wprowadzenie zapisu, że wszystkie szkody, które można przypisać tej samej 
przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu 
powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda 
seryjna). Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek 
ubezpieczeniowy, w następstwie którego powstała pierwsza szkoda zaszedł w okresie 
ubezpieczenia. 

j) Doprecyzowanie zapisu „wszelkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub 
utrzymanie budowle, budynki, środki trwałe, tereny sieci znajdujące się na terenie jego statutowej 
działalności w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności i użytkowania mienia zostaną przez Ubezpieczyciela objęte automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia (Ubezpieczający w 
terminie 30 dni od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytkowania powiadomi o tym 
Ubezpieczyciela i przedstawi wykaz znajdującego się tam mienia).” Rozszerzenie zakresu dotyczy 
lokalizacji znajdujących się na terenie RP. 

Zapisy mające zastosowanie dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
23. Do zapisów SIWZ zamieszczonych przy każdej linii w formie „za datę prawidłowego opłacenia składki 

od zawartego ubezpieczenia   ...   będzie  przyjmowana data  stempla  bankowego  uwidoczniona  na  
dokumencie przelewu” dodanie słów: o ile na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się 
wystarczająca liczba środków. 

24. Wykreślenie zapisu, że „przy zawarciu umowy ubezpieczenia ....Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były 
wszelkie okoliczności, które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.” 

25. Wykreślenie zapisów „jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie dostarczy we wskazanym terminie 
informacji   istotnych   z   punktu   widzenia   Ubezpieczającego nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że Ubezpieczający uzupełni te informacje niezwłocznie w odwiedzi na 
złożony wniosek Ubezpieczyciela”. 

26. Wykreślenie zapisu: „w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie przysługuje prawo 
do zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej.” 

27. W definicji, że za miejsca ubezpieczenia uznawane będą wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie lokalizacje związane 
z prowadzoną działalnością wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu zastąpienie go następującą definicją -



Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na 
podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że 
adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

28. Wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez reprezentantów (Zarząd 
Spółki i jego pełnomocników) Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie)” 
zastąpienie go słowami Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w 
wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu, prokurentów. 

 
 
W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy: 
Odpowiedź Ad. 1 

Zamawiający nie przewiduje udziału pośrednika przy zawieraniu ubezpieczeń. 

Odpowiedź Ad. 2 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 
„Ubezpieczenie pojazdów autocasco” w zakresie „Wymaganych warunków ubezpieczenia autocasco pojazdów” 
o treści: „szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez pojazdy obce a rozliczone z jego własnych polis AC 
(szkody z regresem) nie będą wliczane przez Ubezpieczyciela do wartości szkodowości Ubezpieczającego,” na 
zapis o następującej treści: „szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez pojazdy obce a rozliczone z jego 
własnych polis AC (szkody z regresem) nie będą wliczane przez Ubezpieczyciela do wartości szkodowości 
Ubezpieczającego pod warunkiem spłaty regresu. Do chwili spłaty (jednak nie dłużej niż 2 lata od daty 
zgłoszenia) szkody będą obciążały historię szkodową Ubezpieczającego”. 

Odpowiedź Ad. 3 

Podana w specyfikacji suma ubezpieczenia NNW odnosi się tylko do kierowcy pojazdu. 

Odpowiedź Ad. 4 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1 
„Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” o brzmieniu: „W przypadku 
wyrównywania okresów ubezpieczenia składka naliczana będzie z dokładnością co do jednego dnia 
proporcjonalnie do okresu rocznego a różnica pomiędzy składką należną i zapłaconą zostanie niezwłocznie 
uregulowana przez strony” oraz zapisu załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy w § 2 ust. 7 o treści: „…(w 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia,  
o którym mowa w § 3 niniejszej umowy oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia) 
rozliczona zostanie „co do dnia”, zgodnie z formułą: składka roczna x ilość dni / 365.” na zapis o następującej 
treści: „W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka za okres od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej naliczana 
będzie jako iloczyn liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, przy czym każdy rozpoczęty 
miesiąc uważa się za pełny. Natomiast składka należna za okres od pierwszego dnia po zakończeniu umowy 
generalnej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu stanowi różnicę 
pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością składki wyliczonej za okres od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej”. 

Odpowiedź Ad. 5 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Odpowiedź Ad. 6 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody wywołane przez siły przyrody  
w przedmiotach trwale związanych z budynkami i budowlami w wysokości 20.000,00 zł. 

Odpowiedź Ad. 7 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
występującego w wymaganych warunkach w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w 
ubezpieczeniu majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku o treści: „w przypadku elementów majątku 



ubezpieczonych według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, bez względu na stopień 
amortyzacji lub zużycia, odszkodowanie będzie wypłacane do pełnej wysokości (z uwzględnieniem wszystkich 
pozostałych kosztów związanych naprawą, wymianą lub odbudową) sumy ubezpieczenia uszkodzonego, 
zniszczonego lub utraconego składnika majątku lub ceny takiej samej lub podobnej rzeczy nowej" na zapis o 
następującej treści: „w przypadku elementów majątku ubezpieczonych według wartości księgowej brutto lub 
odtworzeniowej nowej, bez względu na ich stopień amortyzacji lub zużycia technicznego, odszkodowanie będzie 
wypłacane w pełnej wysokości (z uwzględnieniem wszystkich pozostałych kosztów związanych z naprawą, 
wymianą, zakupem lub odbudową) do sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego składnika 
majątku, jednak nie więcej niż określona w umowie suma ubezpieczenia danego składnika majątku lub ceny 
takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego która z nich jest niższa" 

Odpowiedź Ad. 8 

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje wykonywania w okresie ubezpieczenia konkretnych prac o 
charakterze remontowo - budowlanym, jednak w przypadku wystąpienia takich robót, mogą to być drobne 
naprawy remontowo - konserwacyjne dachów, elewacji lub pomieszczeń wewnętrznych budynków, które 
wynikają z konieczności ich utrzymania w należytym stanie technicznym. Zamawiający wyraża zgodę na 
doprecyzowanie zapisów dotyczących szkód powstałych w związku z prowadzeniem drobnych robót 
budowlanych poprzez dodanie następujących zapisów: „Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony 
o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych 
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane Jest pozwolenie na budowę oraz z 

zastrzeżeniem, że Ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 
konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu 1 000 000,00zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 2 000 zł. 

Odpowiedź Ad. 9 

Zamawiający doprecyzowuje następujące zapisy i definicje rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
A Szkody powstałe w wyniku przepięcia: 
Pod pojęciem szkód powstałych w wyniku przepięcia należy rozumieć: 
- szkody spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek niezależnych od 
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego przyczyn zewnętrznych, 
- szkody powstałe w wyniku krótkotrwałego (impulsowego) wzrostu napięcia przekraczającego maksymalne 
dopuszczalne napięcie w obwodach elektrycznych, 
- szkody powstałe w wyniku wzbudzenia się niszczycielskich sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 zł. 

 
B dewastacja 

pod pojęciem dewastacji uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane 
przez osoby trzecie 
 
C wandalizm 

pod pojęciem wandalizmu rozumie się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z 
usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem lub rozboju 
 
D katastrofa budowlana: 
samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny 
pierwotnej. 

E zwiększone koszty usunięcia pozostałości po szkodzie 
pod pojęciem usunięcia pozostałości po szkodzie należy rozumieć wszystkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową 
ubezpieczenia, które pokrywa Ubezpieczyciel ponad sumę ubezpieczenia. Powyższe koszty objęte są ochroną 
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200 
000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem 
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 

 



Odpowiedź Ad. 10 

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w 
ubezpieczeniu majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku dodany zostaje zapis precyzujący, że pod pojęciem 
dewastacji uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby 
trzecie. Ponadto wyjaśniamy, że w ubezpieczeniu majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku systemem 
pierwszego ryzyka dewastacja obejmuje wyłącznie wyposażenie oraz środki obrotowe, do wysokości sum 
ubezpieczenia. Natomiast dewastacja mienia ubezpieczonego od pożaru i innych zdarzeń losowych obejmuje 
również majątek nie podlegający ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, tj. przede wszystkim 
budynki i budowle. 

Odpowiedź Ad. 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej klauzuli ograniczenia zasady proporcji. 
Nie akceptuje też zamieszczenia dodatkowego, proponowanego przez wykonawcę zapisu, ponieważ w treści 
SIWZ jest wyraźne i jednoznaczne określenie, iż odszkodowanie wypłacane ma być do sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego składnika majątku. 

Wartość szacunkowa nowa to szacunkowa wartość odtworzeniowa nowa (zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca w OWU ubezpieczycieli wartości 
rzeczywistej). 

Odpowiedź Ad. 12 

Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszanymi do ubezpieczenia środkami obrotowymi są paliwa oraz wszelkiego 
rodzaju zapasy magazynowe, w tym: części zamienne, oleje, smary, materiały biurowe, itp. Przewidywana 
maksymalna wartość środków obrotowych w okresie ubezpieczenia może wynieść 3 000 000 zł, przy czym 
suma ubezpieczenia środków trwałych określona w SIWZ wynosi 300 000 zł. Środki obrotowe znajdują się we 
wszystkich lokalizacjach objętych działalnością zamawiającego. 

  Odpowiedź Ad. 13 

Zamawiający wyjaśnia, że transportem wewnętrznym jest przemieszczanie towarów wewnątrz 
przedsiębiorstwa w obrębie jego jednej lokalizacji. 

  Odpowiedź Ad. 14 

Trakcja trolejbusowa ma łączną długość 68,5 km toru pojedynczego. Wartość całkowita trakcji 
trolejbusowej wynosi 6 527 646,50 zł. 

  Odpowiedź Ad. 15 

W okresie ostatnich pięciu lat „MPK Lublin” Sp. z o.o. nie odnotowało wystąpienia szkód powodziowych. 

  Odpowiedź Ad. 16 

Zamawiający dla budynków zgłaszanych do ubezpieczenia w załączniku nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków 
i budowli podał szczegółowe informacje o materiałach użytych do budowy ich ścian, konstrukcji i pokrycia 
dachu oraz sumę ubezpieczenia poszczególnych budynków. 

Odpowiedź Ad. 17 

Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie znajduje się w posiadaniu mienia osób trzecich, jednak w 
trakcie realizacji zamówienia może dysponować lub użytkować mienie osób trzecich. 

Odpowiedź Ad. 18 

Zgłaszane do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenie znajduje się w całości w 
Ośrodku Wypoczynkowym w Białce. Mieniem tym jest wyposażenie każdego z domków wypoczynkowych 
obejmujące podstawowe meble (tapczany, stoliki, krzesła, szafki) oraz telewizory, radia, lodówki, czajniki, itp.  
w ilości odpowiedniej do liczby domków wyszczególnionych w załączniku nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków i 
budowli.   

  Odpowiedź Ad. 19 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia majątku od kradzieży z włamaniem i 
rabunku, szkód powstałych wskutek jego zaginięcia, w wyniku zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym 
i niezależnym od woli ubezpieczającego. 

  Odpowiedź Ad. 20 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wykreślenie w 
ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 



zapisu: „brak zastosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań w przypadku zaniżenia sumy 
ubezpieczenia”. 

  Odpowiedź Ad. 21 

a) Struktura wiekowa sprzętu elektronicznego: 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz  kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne (2001-2004) – 4990 zł, 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz  kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne (2005-2011) – 356 502,70 zł, 
Sprzęt elektroniczny przenośny (2008-2011) – 45 839,80 zł, 
Sieć światłowodowa komputerowa (1997) – 12 984,32 zł, 
Sieć światłowodowa (1996) – 26 430,82 zł, 
System monitoringu zajezdni (2008-2011) – 100 000,00 zł, 
Centrale telefoniczne (2004), faxy (2009) - 65 197,69 zł, 
Systemy alarmowe (2009-2010) – 36 000,00 zł 

b) Sieć światłowodowa komputerowa o sumie ubezpieczenia wynoszącej 12 984,32 zł jest to sieć zewnętrzna 
dzierżawiona przez zamawiającego na odcinku od ul. Zana do budynku głównego przy al. Kraśnickiej 25. 
Natomiast sieć światłowodowa o sumie ubezpieczenia wynoszącej 26 430,82 zł to sieci na obszarze zajezdni 
„MPK Lublin” Sp. z o.o. przy ul. Antoniny Grygowej 56 oraz przy al. Kraśnickiej 25, które poprowadzone 
są pomiędzy istniejącymi budynkami na terenie tych zajezdni. 

c) Zamawiający utrzymuje dotychczasowy udział  własny dla wszystkich rodzajów sprzętu elektronicznego w 
wysokości 5% wartości szkody. 

d) Zamawiający do treści „w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
odszkodowania będą wypłacane w kwocie odpowiadającej wysokości szkody do wartości sumy 
ubezpieczenia danego przedmiotu, w przypadku szkody całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości 
kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu o tych samych parametrach lub najbardziej 
zbliżonych” dodaje wyrazy „jednak nie wyższej niż suma ubezpieczenia”. 

e) Wyjaśniamy, że aktualizacja wartości sprzętu elektronicznego nie jest konieczna, ponieważ zgłaszany do 
ubezpieczenia sprzęt zalicza się do urządzeń, które nie są zbyt stare i tym samym w ocenie zamawiającego 
nie wymagają ubezpieczania w wartości odtworzeniowej. 

f) Wśród sprzętu elektronicznego wyszczególnionego w punkcie VI (Warunki dla ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego) w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” nie występuje sprzęt, który 
byłby na stałe zamontowany w pojazdach. Wartość sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w 
pojazdach ujęta została już w sumie ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC. 

Odpowiedź Ad. 22 

a) Wysokość i struktura obrotów zamawiającego w ostatnim okresie obrachunkowym  kształtowała się 
następująco: roczny obrót w 2010r. wyniósł 117 868 598,00 zł, planowany obrót w roku 2011r. 123 897 
455,00 zł, przychody „MPK Lublin” Sp. z o.o. z prowadzonej działalności za rok obrotowy 01.01.2010 – 
31.12.2010 wyniosły ogółem 117 868 598,00 zł, w tym: transport osobowy miejski (działalność 
podstawowa) – 111 390 339,00 zł (94,50%), usługi napraw pojazdów – 699 965,00 zł, udostępnienie 
powierzchni reklamowej (na pojazdach i w pojazdach) – 856 146,00 zł, wynajem nieruchomości – 626 
529,00 zł, pozostałe usługi – 4 102 776,00 zł, sprzedaż materiałów – 192 843,00 zł. Działalność 
produkcyjna w ostatnim okresie obrachunkowym nie wystąpiła. 

b) Zamawiający wyjaśnia, że produktem wprowadzanym przez niego do obrotu jest olej napędowy, którego 
sprzedaż prowadzona jest od 2004 roku. Paliwo przechowywane jest w zbiornikach podziemnych stacji 
paliw „MPK Lublin” Sp. z o.o., która znajduje się na terenie zajezdni przy ul. Antoniny Grygowej 56 w 
Lublinie. Na chwilę obecną odbiorcami oleju napędowego są firmy, ponieważ stacja nie jest ogólnodostępna 
dla klientów indywidualnych. 

c) Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie znajduje się w posiadaniu mienia osób trzecich (w tym 
rzeczy ruchomych), jednak w trakcie realizacji zamówienia może dysponować lub użytkować takie mienie. 

d) Mieniem przechowywanym przez zamawiającego są pojazdy kilku prywatnych przewoźników, które 
parkują na terenie zamawiającego. Usługi te świadczone są na specjalnie wydzielonych  
do tego celu miejscach postojowych, które są zlokalizowane w zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o. przy al. 
Kraśnickiej 25. Teren zajezdni jest ogrodzony i kontrolowany przez pracowników ochrony wynajętej firmy. 
Miejsca postojowe pojazdów objęte są zasięgiem kamer monitoringu przedsiębiorstwa oraz zlokalizowane 
są w miejscu, które jest często patrolowane przez pracowników agencji ochrony. Zamawiający uregulował 
przyjmowanie i wydawanie parkujących pojazdów w taki sposób, że pracownicy agencji ochrony posiadają 
wykaz ich nr rejestracyjnych, na podstawie którego pojazdy mogą wjeźdźać na teren zajezdni. Następnie 
klucze od zaparkowanych pojazdów są zdawane pracownikom ochrony, a ponownie mogą być wydane 



jedynie kierowcom firmy przewozowej, po uprzednim wylegitymowaniu (imienny wykaz kierowców 
znajduje się w posiadaniu agencji ochrony). Natomiast pojazdy przyjmowane do naprawy wjeżdżają na 
teren zamawiającego na podstawie jednorazowych przepustek, które podlegają zwrotowi przy wyjeździe. 

e) Zamawiający w ramach działalności dodatkowej świadczy usługi napraw mechanicznych pojazdów, napraw 
blacharsko-lakierniczych, napraw instalacji elektrycznych w pojazdach, regenerację elementów 
mechanicznych, wymianę i naprawy ogumienia, wymianę oleju, obróbkę mechaniczną elementów lub 
podzespołów pojazdów. W ramach usługi pomocy drogowej wykonujemy autoholowanie pojazdów,  
a w przypadku wystąpienia takiej konieczności również ich przechowywanie na terenie zajezdni. 

f) Usługa pomocy drogowej (autoholowania) wykonywana jest w głównej mierze na potrzeby własne „MPK 
Lublin” Sp. z o.o., natomiast na rzecz osób trzecich świadczona jest sporadycznie. 

g) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia franszyzy redukcyjnej. 

h) Zamawiający dokonuje zmiany obecnego warunku wymaganego w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia o brzmieniu „w przepadku wypłaty 
odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i użytkowania mienia nie zażąda zapłaty pozostałych rat, Ubezpieczający w przypadku wypłat 
jakichkolwiek odszkodowań z polisy zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych 
wcześniej terminach i wysokościach nawet gdy umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana” poprzez 
wykreślenie zapisu o treści „nawet gdy umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana”. 

i) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę obecnego warunku wymaganego w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia o brzmieniu 
„Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartego ubezpieczenia szkody, które powstały 
kolejno z tej samej przyczyny w tym samym miejscu w okresie do trzech dni roboczych od powzięcia przez 
Ubezpieczonego wiadomości o pierwszej szkodzie” na zapis o treści „wszystkie szkody, które można 
przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu 
powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy, w następstwie 
którego powstała pierwsza szkoda zaszedł w okresie ubezpieczenia”. 

j) Zamawiający doprecyzowuje treść warunku wymaganego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia o brzmieniu „wszelkie przyjęte przez 
Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budowle, budynki, środki trwałe, tereny, sieci 
znajdujące się na terenie jego statutowej działalności w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia zostaną przez 
Ubezpieczyciela objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie 
ubezpieczenia (Ubezpieczający w terminie 30 dni od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytkowania 
powiadomi o tym Ubezpieczyciela i przedstawi wykaz znajdującego się tam mienia)” poprzez dodanie 
zapisu „Rozszerzenie zakresu dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie RP”. 

Odpowiedź Ad. 23 

Zamawiający doprecyzowuje dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń sformułowanie o brzmieniu „za datę 
prawidłowego opłacenia składki od zawartego ubezpieczenia ................... (rodzaj ubezpieczenia) będzie 
przyjmowana data stempla bankowego lub pocztowego uwidoczniona  na dokumencie przelewu” poprzez 
dodanie zapisu o treści „o ile w chwili zlecenia przelewu na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się 
wystarczająca liczba środków”. 

Odpowiedź Ad. 24 

Zamawiający doprecyzowuje dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń sformułowanie o brzmieniu „przy 
zawarciu umowy  ubezpieczenia ................... (rodzaj ubezpieczenia) Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były 
wszelkie okoliczności , które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego” poprzez dodanie 
zapisu o treści „(nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem 
umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą)”. 

Odpowiedź Ad. 25 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wszystkich rodzajów ubezpieczenia zapisu (w których zapis 
taki występuje) o treści „jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie dostarczy we wskazanym terminie 
informacji istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że Ubezpieczający uzupełni te informacje niezwłocznie w odwiedzi na złożony 
wniosek Ubezpieczyciela”. 

 



Odpowiedź Ad. 26 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wszystkich rodzajów ubezpieczenia zapisu (w których zapis 
taki występuje) o treści „w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie przysługuje prawo do 
zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej”. 

Odpowiedź Ad. 27 

Zamawiający dokonuje zmiany we wszystkich rodzajach ubezpieczenia definicji (w których zapis taki 
występuje) o treści „za miejsce ubezpieczenia uznawane będą wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące 
do Ubezpieczającego oraz dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” na zapis o brzmieniu „Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową mienie 
stanowiące przedmiot ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, 
których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy założeniu, że adresy tych 
lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela 
w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku”. 

Odpowiedź Ad. 28 

Zamawiający dokonuje zmiany we wszystkich rodzajach ubezpieczenia (w których zapis taki występuje) 
definicji o treści „Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez reprezentantów (Zarząd 
Spółki i jego pełnomocników) Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie” na zapis o 
brzmieniu „Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez reprezentantów Ubezpieczającego 
(Zarząd Spółki i jego pełnomocników oraz prokurentów), za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub 
powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa”. 

 
 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
wyszczególnionym w poniższej tabeli: 

L.p. Pierwotne brzmienie zapisu w SIWZ Nowe brzmienie zapisu, które wynika ze zmiany treści SIWZ 

W załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
w rozdziale II. Warunki dla poszczególnych typów ubezpieczeń komunikacyjnych 

1. 

„szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez 
pojazdy obce a rozliczone z jego własnych polis 
AC (szkody z regresem) nie będą wliczane przez 
Ubezpieczyciela do wartości szkodowości 
Ubezpieczającego” 

„szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez pojazdy obce a 
rozliczone z jego własnych polis AC (szkody z regresem) nie będą 
wliczane przez Ubezpieczyciela do wartości szkodowości 
Ubezpieczającego pod warunkiem spłaty regresu. Do chwili spłaty 
(jednak nie dłużej niż 2 lata od daty zgłoszenia) szkody będą 
obciążały historię szkodową Ubezpieczającego” 

2. 

„W przypadku wyrównywania okresów 
ubezpieczenia składka naliczana będzie z 
dokładnością co do jednego dnia 
proporcjonalnie do okresu rocznego a różnica 
pomiędzy składką należną i zapłaconą zostanie 
niezwłocznie uregulowana przez strony” 

„W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka za 
okres od daty zawarcia umowy ubezpieczenia OC do dnia 
wyrównania okresu - ostatni dzień obowiązywania umowy 
generalnej naliczana będzie jako iloczyn liczby miesięcy ochrony 
ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, przy czym każdy 
rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. Natomiast składka należna 
za okres od pierwszego dnia po zakończeniu umowy generalnej do 
ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia dla 
danego pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki 
rocznej a wysokością składki wyliczonej za okres od daty 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - 
ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej”. 

3. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki 
ubezpieczeniowej z tytułu zawartego 
ubezpieczenia autocasco pojazdów będzie 
przyjmowana data stempla bankowego lub 
pocztowego uwidoczniona  na dokumencie 
przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej z 
tytułu zawartego ubezpieczenia OC, autocasco, NNW kierowców 
pojazdów będzie przyjmowana data stempla bankowego lub 
pocztowego uwidoczniona  na dokumencie przelewu, o ile w 
chwili zlecenia przelewu na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca liczba środków” 

4. „przy zawarciu umowy ubezpieczenia autocasco „przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC, autocasco, NNW 



pojazdów będących własnością „MPK Lublin” 
Sp. z o.o. oraz użytkowanych na podstawie 
umów użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu 
albo na podstawie innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy Ubezpieczyciel 
uznaje, że znane mu były wszelkie okoliczności, 
które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego” 

kierowców pojazdów będących własnością „MPK Lublin” Sp. z 
o.o. oraz użytkowanych na podstawie umów użyczenia, najmu, 
dzierżawy, leasingu albo na podstawie innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu 
były wszelkie okoliczności, które mają wpływ na prawidłową 
ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy 
okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem 
umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą)” 

w rozdziale III. Warunki dla ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 

1. 

„..., szkody wywołane przez siły przyrody w 
przedmiotach trwale związanych z budynkami i 
budowlami (np. szyldy, reklamy, kamery 
przemysłowe, markizy okienne, anteny wraz z 
ich elementami mocującymi), ...” 

„..., szkody wywołane przez siły przyrody w przedmiotach trwale 
związanych z budynkami i budowlami (np. szyldy, reklamy, 
kamery przemysłowe, markizy okienne, anteny wraz z ich 
elementami mocującymi) do limitu w wysokości 20.000,00 zł, ...” 

2. 

„w przypadku elementów majątku 
ubezpieczonych według wartości księgowej 
brutto lub odtworzeniowej nowej, bez względu 
na stopień amortyzacji lub zużycia, 
odszkodowanie będzie wypłacane do pełnej 
wysokości (z uwzględnieniem wszystkich 
pozostałych kosztów związanych naprawą, 
wymianą lub odbudową) sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
składnika majątku lub ceny takiej samej lub 
podobnej rzeczy nowej" 

„w przypadku elementów majątku ubezpieczonych według 
wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, bez 
względu na ich stopień amortyzacji lub zużycia technicznego, 
odszkodowanie będzie wypłacane w pełnej wysokości (z 
uwzględnieniem wszystkich pozostałych kosztów związanych z 
naprawą, wymianą, zakupem lub odbudową) do sumy 
ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
składnika majątku, jednak nie więcej niż określona w umowie 
suma ubezpieczenia danego składnika majątku lub ceny takiej 
samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego która z 
nich jest niższa" 

3. 

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe 
w związku z prowadzeniem drobnych robót 
budowlanych z limitem do 1 000 000,00 zł na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”, 

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w związku z 
prowadzeniem drobnych robót budowlanych z limitem do 1 000 
000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustala 
się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych 
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym 

wymagane Jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, 
że Ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie 
ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu 

1 000 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - 
do pełnej sumy ubezpieczenia. 

     Franszyza redukcyjna: 2 000 zł.” 

4. 

„Wymagany zakres ubezpieczenia od pożaru 
i innych zdarzeń losowych obejmuje 
następujące ryzyka:  
....................., spowodowane działaniem prądu 
elektrycznego, powstałe w czasie wyładowań 
atmosferycznych w wyniku przepięcia lub 
wzbudzenia się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych odbiorników w szczególności w 
sieciach energetycznych, instalacjach 
elektrycznych oraz elektronicznych z limitem 20 
% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie 
zdarzenia oraz inne ryzyka wynikające z OWU.” 

„Wymagany zakres ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych obejmuje następujące ryzyka: 
....................., spowodowane działaniem prądu elektrycznego, 
powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych w wyniku 
przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w 
szczególności w sieciach energetycznych, instalacjach 
elektrycznych oraz elektronicznych z limitem 20 % sumy 
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia oraz inne ryzyka wynikające z OWU. 
Pod pojęciem szkód powstałych w wyniku przepięcia należy 
rozumieć: 
- szkody spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, 
jak i powstałe wskutek niezależnych od Ubezpieczonego / 
Ubezpieczającego przyczyn zewnętrznych, 
- szkody powstałe w wyniku krótkotrwałego (impulsowego) 
wzrostu napięcia przekraczającego maksymalne dopuszczalne 
napięcie w obwodach elektrycznych, 



- szkody powstałe w wyniku wzbudzenia się niszczycielskich sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

5. 

„Ubezpieczyciel obejmie ochroną 
ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku 
dewastacji czyli rozmyślnego uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia przez osoby trzecie z limitem 
odszkodowawczym 100 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia” 

„Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody 
powstałe w wyniku dewastacji z limitem odszkodowawczym 100 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, pod pojęciem dewastacji 
uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia, spowodowane przez osoby trzecie” 

6. 

„jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie 
dostarczy we wskazanym terminie informacji 
istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, 
nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że 
Ubezpieczający uzupełni te informacje 
niezwłocznie w odwiedzi na złożony wniosek 
Ubezpieczyciela” 

Zapis w całości wykreślono. 

7. 

„w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne 
okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 
żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie 
przysługuje prawo do zmiany wysokości składki 
ubezpieczeniowej” 

Zapis w całości wykreślono. 

8. 

Warunki dodatkowe w ubezpieczeniu mienia 
od pożaru i innych zdarzeń losowych 
(podlegające akceptacji przez 
Ubezpieczyciela): 
?  przyjęcie przez Ubezpieczyciela na siebie 
ryzyka katastrofy budowlanej z limitem 
odszkodowawczym  2 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

Warunki dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od pożaru i 
innych zdarzeń losowych (podlegające akceptacji przez 
Ubezpieczyciela): 
?  przyjęcie przez Ubezpieczyciela na siebie ryzyka katastrofy 
budowlanej z limitem odszkodowawczym  2 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 
(pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć samoistne, 
niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części 
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej). 

9. 

„wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty, ponad sumę ubezpieczenia, związane z 
uprzątnięciem pozostałości po szkodzie pokrywa 
Ubezpieczyciel z limitem 200 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”  

„wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty, ponad sumę 
ubezpieczenia, związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie 
pokrywa Ubezpieczyciel z limitem 200 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod pojęciem 
usunięcia pozostałości po szkodzie należy rozumieć wszystkie 
uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą 
umową ubezpieczenia, które pokrywa Ubezpieczyciel ponad sumę 
ubezpieczenia. Powyższe koszty objęte są ochroną 
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% 
sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200 000 zł w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów 
związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej 
rekultywacją.”  

10. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki 
ubezpieczeniowej z tytułu zawartego 
ubezpieczenia mienia od pożaru i innych 
zdarzeń losowych będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego 
uwidoczniona  na dokumencie przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej z 
tytułu zawartego ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych będzie przyjmowana data stempla bankowego lub 
pocztowego uwidoczniona  na dokumencie przelewu, o ile w 
chwili zlecenia przelewu na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca liczba środków” 

11. 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia mienia od 
pożaru i innych zdarzeń losowych będących 
własnością „MPK Lublin” Sp. z o.o. oraz 
użytkowanego na podstawie umów korzystania 
z cudzej rzeczy Ubezpieczyciel uznaje, że znane 
mu były wszelkie okoliczności, które mają 
wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego” 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych 
zdarzeń losowych będących własnością „MPK Lublin” Sp. z o.o. 
oraz użytkowanego na podstawie umów korzystania z cudzej 
rzeczy Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były wszelkie 
okoliczności, które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o 
które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały 
podane niezgodnie z prawdą)” 

12. 
„za miejsce ubezpieczenia uznawane będą 
wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 



dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie 
lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” 

terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 
Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy 
założeniu, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku” 

13. 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie 
szkody wyrządzone przez reprezentantów 
(Zarząd Spółki i jego pełnomocników) 
Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód 
wyrządzonych umyślnie” 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone 
przez reprezentantów Ubezpieczającego (Zarząd Spółki i jego 
pełnomocników oraz prokurentów), za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych umyślnie lub powstałych w wyniku rażącego 
niedbalstwa” 

w rozdziale IV. Warunki dla ubezpieczenia majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku 

1. 

„w przypadku elementów majątku 
ubezpieczonych według wartości księgowej 
brutto lub odtworzeniowej nowej, bez względu 
na stopień amortyzacji lub zużycia, 
odszkodowanie będzie wypłacane do pełnej 
wysokości (z uwzględnieniem wszystkich 
pozostałych kosztów związanych naprawą, 
wymianą lub odbudową) sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
składnika majątku lub ceny takiej samej lub 
podobnej rzeczy nowej" 

„w przypadku elementów majątku ubezpieczonych według 
wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, bez 
względu na ich stopień amortyzacji lub zużycia technicznego, 
odszkodowanie będzie wypłacane w pełnej wysokości (z 
uwzględnieniem wszystkich pozostałych kosztów związanych z 
naprawą, wymianą, zakupem lub odbudową) do sumy 
ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
składnika majątku, jednak nie więcej niż określona w umowie 
suma ubezpieczenia danego składnika majątku lub ceny takiej 
samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego która z 
nich jest niższa" 

2. 

„ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona 
o ryzyko wandalizmu do 100% sumy 
ubezpieczenia, 
ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona 
o ryzyko dewastacji wyposażenia do 100% 
sumy ubezpieczenia.” 

„ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ryzyko 
wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia, pod pojęciem 
wandalizmu rozumie się zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem 
kradzieży w włamaniem lub rozboju, 
ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ryzyko 
dewastacji wyposażenia do 100% sumy ubezpieczenia, pod 
pojęciem dewastacji uważa się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby 
trzecie” 

3. 

„szkody w majątku ubezpieczonym powstałe 
wskutek jego zaginięcia w wyniku zdarzeń o 
charakterze nagłym, niespodziewanym i 
niezależnym od woli Ubezpieczającego” 

Zapis w całości wykreślono. 

4. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki 
ubezpieczeniowej z tytułu zawartego 
ubezpieczenia majątku od kradzieży z 
włamaniem będzie przyjmowana data stempla 
bankowego lub pocztowego uwidoczniona  na 
dokumencie przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej z 
tytułu zawartego ubezpieczenia majątku od kradzieży z 
włamaniem będzie przyjmowana data stempla bankowego lub 
pocztowego uwidoczniona  na dokumencie przelewu, o ile w 
chwili zlecenia przelewu na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca liczba środków” 

5. 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia majątku 
od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były 
wszelkie okoliczności, które mają wpływ na 
prawidłową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego” 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia majątku od kradzieży z 
włamaniem i rabunku Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były 
wszelkie okoliczności, które mają wpływ na prawidłową ocenę 
ryzyka ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy 
okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem 
umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą)” 

6. 

„za miejsce ubezpieczenia uznawane będą 
wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz 
dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie 
lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 
Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy 
założeniu, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 



wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku” 

7. 

„jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie 
dostarczy we wskazanym terminie informacji 
istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, 
nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że 
Ubezpieczający uzupełni te informacje 
niezwłocznie w odwiedzi na złożony wniosek 
Ubezpieczyciela” 

Zapis w całości wykreślono. 

8. 

„w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne 
okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 
żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie 
przysługuje prawo do zmiany wysokości składki 
ubezpieczeniowej” 

Zapis w całości wykreślono. 

w rozdziale V. Warunki dla ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia 

1. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki z 
tytułu zawartego ubezpieczenia szyb od 
stłuczenia i rozbicia będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego 
uwidoczniona  na dokumencie przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki z tytułu zawartego 
ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia będzie przyjmowana 
data stempla bankowego lub pocztowego uwidoczniona  na 
dokumencie przelewu, o ile w chwili zlecenia przelewu na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca liczba 
środków” 

2. 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia szyb od 
stłuczenia i rozbicia Ubezpieczyciel uznaje, że 
znane mu były wszelkie okoliczności, które 
mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego” 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia szyb od stłuczenia i 
rozbicia Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były wszelkie 
okoliczności, które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o 
które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały 
podane niezgodnie z prawdą)” 

3. 

„za miejsce ubezpieczenia uznawane będą 
wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz 
dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie 
lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 
Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy 
założeniu, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku” 

4. 

„jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie 
dostarczy we wskazanym terminie informacji 
istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, 
nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że 
Ubezpieczający uzupełni te informacje 
niezwłocznie w odwiedzi na złożony wniosek 
Ubezpieczyciela” 

Zapis w całości wykreślono. 

5. 

„w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne 
okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 
żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie 
przysługuje prawo do zmiany wysokości składki 
ubezpieczeniowej” 

Zapis w całości wykreślono. 

6. 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie 
szkody wyrządzone przez reprezentantów 
(Zarząd Spółki i jego pełnomocników) 
Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód 
wyrządzonych umyślnie” 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone 
przez reprezentantów Ubezpieczającego (Zarząd Spółki i jego 
pełnomocników oraz prokurentów), za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych umyślnie lub powstałych w wyniku rażącego 
niedbalstwa” 

w rozdziale VI. Warunki dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 



1. 

„w przypadku ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych 
odszkodowania będą wypłacane w kwocie 
odpowiadającej wysokości szkody do wartości 
sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, w 
przypadku szkody całkowitej w kwocie 
odpowiadającej wartości kosztów nabycia i 
zainstalowania nowego przedmiotu o tych 
samych parametrach lub najbardziej zbliżonych” 

„w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód 
materialnych odszkodowania będą wypłacane w kwocie 
odpowiadającej wysokości szkody do wartości sumy 
ubezpieczenia danego przedmiotu, w przypadku szkody 
całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i 
zainstalowania nowego przedmiotu o tych samych parametrach 
lub najbardziej zbliżonych, jednak nie wyższej niż suma 
ubezpieczenia” 

2. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki z 
tytułu zawartego ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego 
uwidoczniona  na dokumencie przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki z tytułu zawartego 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego uwidoczniona  na 
dokumencie przelewu, o ile w chwili zlecenia przelewu na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca liczba 
środków” 

3. 

„jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie 
dostarczy we wskazanym terminie informacji 
istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, 
nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że 
Ubezpieczający uzupełni te informacje 
niezwłocznie w odwiedzi na złożony wniosek 
Ubezpieczyciela” 

Zapis w całości wykreślono. 

4. 

„w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne 
okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 
żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie 
przysługuje prawo do zmiany wysokości składki 
ubezpieczeniowej” 

Zapis w całości wykreślono. 

5. 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego Ubezpieczyciel uznaje, że 
znane mu były wszelkie okoliczności, które 
mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego” 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były wszelkie okoliczności, 
które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o 
które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały 
podane niezgodnie z prawdą)” 

6. 

„za miejsce ubezpieczenia uznawane będą 
wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz 
dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie 
lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 
Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy 
założeniu, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku” 

7. 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie 
szkody wyrządzone przez reprezentantów 
(Zarząd Spółki i jego pełnomocników) 
Ubezpieczającego z wyłączeniem szkód 
wyrządzonych umyślnie” 

„Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone 
przez reprezentantów Ubezpieczającego (Zarząd Spółki i jego 
pełnomocników oraz prokurentów), za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych umyślnie lub powstałych w wyniku rażącego 
niedbalstwa” 
 

w rozdziale VI. Warunki dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności  
i użytkowania mienia 

1. 

„w przepadku wypłaty odszkodowania z tytułu 
zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
użytkowania mienia nie zostanie ono 
pomniejszone o kwotę rat jeszcze 
niewymaganych oraz Ubezpieczyciel nie zażąda 
zapłaty pozostałych rat, Ubezpieczający w 

„w przepadku wypłaty odszkodowania z tytułu zawartego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i użytkowania mienia nie zostanie ono pomniejszone 
o kwotę rat jeszcze niewymaganych oraz Ubezpieczyciel nie 
zażąda zapłaty pozostałych rat, Ubezpieczający w przypadku 
wypłat jakichkolwiek odszkodowań z polisy zobowiązany jest do 
opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych wcześniej 



przypadku wypłat jakichkolwiek odszkodowań z 
polisy zobowiązany jest do opłacenia 
pozostałych rat składki w uzgodnionych 
wcześniej terminach i wysokościach nawet gdy 
umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana” 

terminach i wysokościach” 

2. 

„Ubezpieczyciel obejmie ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu zawartego 
ubezpieczenia szkody, które powstały kolejno z 
tej samej przyczyny w tym samym miejscu w 
okresie do trzech dni roboczych od powzięcia 
przez Ubezpieczonego wiadomości o pierwszej 
szkodzie” 

„wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie 
uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych 
i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili 
powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Ubezpieczyciel 
odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek 
ubezpieczeniowy, w następstwie którego powstała pierwsza 
szkoda zaszedł w okresie ubezpieczenia” 

3. 

„wszelkie przyjęte przez Ubezpieczającego w 
zarząd, administrację lub utrzymanie budowle, 
budynki, środki trwałe, tereny, sieci znajdujące 
się na terenie jego statutowej działalności w 
czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności i użytkowania mienia 
zostaną przez Ubezpieczyciela objęte 
automatyczną ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach określonych w umowie 
ubezpieczenia (Ubezpieczający w terminie 30 
dni od momentu przyjęcia danej lokalizacji do 
użytkowania powiadomi o tym Ubezpieczyciela 
i przedstawi wykaz znajdującego się tam 
mienia)” 

„wszelkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, 
administrację lub utrzymanie budowle, budynki, środki trwałe, 
tereny, sieci znajdujące się na terenie jego statutowej działalności 
w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
użytkowania mienia zostaną przez Ubezpieczyciela objęte 
automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
określonych w umowie ubezpieczenia (Ubezpieczający w terminie 
30 dni od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytkowania 
powiadomi o tym Ubezpieczyciela i przedstawi wykaz 
znajdującego się tam mienia). Rozszerzenie zakresu dotyczy 
lokalizacji znajdujących się na terenie RP.” 

4. 

„za datę prawidłowego opłacenia składki od 
zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
użytkowania mienia będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego 
uwidoczniona  na dokumencie przelewu” 

„za datę prawidłowego opłacenia składki od zawartego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i użytkowania mienia będzie przyjmowana data 
stempla bankowego lub pocztowego uwidoczniona  na 
dokumencie przelewu, o ile w chwili zlecenia przelewu na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca liczba 
środków” 

5. 

„jeżeli z winy nieumyślnej Ubezpieczający nie 
dostarczy we wskazanym terminie informacji 
istotnych z punktu widzenia Ubezpieczającego, 
nie będzie to miało wpływu na ochronę 
ubezpieczeniową przy założeniu, że 
Ubezpieczający uzupełni te informacje 
niezwłocznie w odwiedzi na złożony wniosek 
Ubezpieczyciela” 

Zapis w całości wykreślono. 

6. 

„w przypadku gdy zostaną ujawnione istotne 
okoliczności wpływające na zmianę 
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 
żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie 
przysługuje prawo do zmiany wysokości składki 
ubezpieczeniowej” 

Zapis w całości wykreślono. 

7. 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były 
wszelkie okoliczności, które mają wpływ na 
prawidłową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego” 

„przy zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia 
Ubezpieczyciel uznaje, że znane mu były wszelkie okoliczności, 
które mają wpływ na prawidłową ocenę ryzyka 
ubezpieczeniowego (nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o 
które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały 
podane niezgodnie z prawdą)” 

8. 

„za miejsce ubezpieczenia uznawane będą 
wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje 
należące do Ubezpieczającego oraz 
dzierżawione i wynajmowane, a także wszystkie 
lokalizacje związane z prowadzoną 
działalnością” 

„Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego 
Ubezpieczający / Ubezpieczony rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 



nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), przy 
założeniu, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku” 

W załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

1. 

§ 2 ust. 7 „Określony w ust. 6 sposób wyliczenia 
składki nie dotyczy  ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej oraz 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, w których należna 
składka za okres krótszy od pełnych 12 miesięcy 
(w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w przypadku wyrównania 
okresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 
niniejszej umowy oraz rozliczeń zwrotu składki 
za niewykorzystany okres ubezpieczenia) 
rozliczona zostanie „co do dnia”, zgodnie z 
formułą: składka roczna x ilość dni / 365”. 

§ 2 ust. 7 „Określony w ust. 6 sposób wyliczenia składki nie 
dotyczy  ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, w których należna składka za okres krótszy od 
pełnych 12 miesięcy, w przypadku wyrównywania okresów 
ubezpieczenia składka za okres od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - ostatni dzień 
obowiązywania umowy generalnej naliczana będzie jako iloczyn 
liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, 
przy czym każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny. 
Natomiast składka należna za okres od pierwszego dnia po 
zakończeniu umowy generalnej do ostatniego dnia okresu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu 
stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a 
wysokością składki wyliczonej za okres od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC do dnia wyrównania okresu - ostatni dzień 
obowiązywania umowy generalnej”. 

 
Zamawiający informuje również, iż w związku z przekazaniem przez Ubezpieczyciela 

uaktualnionych na dzień 31.10.2011r. danych o przebiegu szkodowości „MPK Lublin” Sp. z 
o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. W związku z powyższym rozdział VIII 
„Informacje o szkodowości zamawiającego” w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

Wartość wypłaconych odszkodowań z poszczególnych typów ubezpieczeń „MPK Lublin” Sp. z 
o.o. w latach 2005 – 2011 (do 31.10.2011r.) 
 
Typ ubezpieczenia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Do 31.10.2011 

Ubezpieczenie AC 
komunikacyjne w tym 
szkody zgłaszane z 
regresem do sprawcy ( 
AC+ AC regres) 

222 226 

zł 

249 518 

zł 

269 512 

zł 

293 127 

zł 

356 513 

zł 

646 057 

zł 

461 628 

zł 

Ubezpieczenie AC 
komunikacyjne bez 
szkód z regresem do 
sprawcy (tylko AC) 

222 226 

zł 

249 518 

zł 

269 512 

zł 

293 127 

zł 

246 580 

zł 

418 702 

zł 

295 344 

zł 

Ubezpieczenie OC dla 
Klienta 
Korporacyjnego 

555 

zł 
- - 

1726 

zł 

12132 

zł 

125 660  

zł 

37 000 zł ( stan 
na dzień 

31.08.2011) 

Ubezpieczenie 
obowiązkowe OC 
komunikacyjne 

658 035 

zł 

761 925  

zł 

865 526 

zł 

823 787 

zł 

985 902 

zł 

1071 168 

zł 

611 417 

zł 

Ubezpieczenie mienia 
od pożaru i innych 
zdarzeń 

14 523 

zł 

32 900  

zł 

43 715 

zł 

40 377 

zł 

54 975  

zł 

62 523  

zł 

8914 zł (stan 
na dzień 

31.08.2011) 



Ubezpieczenie 
majątku od kradzieży z 
włamaniem, rabunku i 
dewastacji 

- - - - - - - 

Ubezpieczenie szyb i 
innych przedmiotów od 
stłuczenia 

- - - - - - - 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 

- - - 
742 

zł 
- - 

5632 zł (stan 
na dzień 

31.08.2011) 

Ubezpieczenie NNW 
komunikacyjne 

5 720 

zł 

14 329  

zł 

14 529  

zł 

20 900 

zł 

7900 

zł 

8150 

zł 

2200 

zł 

Ilość szkód zaistniałych w poszczególnych latach i zakończonych wypłatą odszkodowania z 
poszczególnych typów ubezpieczeń „MPK Lublin” Sp. z o.o. w latach 2005 – 2011 (do 
31.10.2011r.) 

 
Typ ubezpieczenia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Do 31.10.2011 

Ubezpieczenie AC 
komunikacyjne w tym szkody 
zgłaszane z regresem do 
sprawcy ( AC + AC regres) 

151 187 174 167 373 456 339 

Ubezpieczenie AC 
komunikacyjne bez szkód z 
regresem do sprawy ( tylko 
AC) 

151 187 174 167 295 328 

 

257 

 

Ubezpieczenie OC dla 
Klienta Korporacyjnego 1 - - 2 4 15 6 ( stan na 

31.08.2011) 

Ubezpieczenie obowiązkowe 
OC komunikacyjne 179 230 248 203 209 204 135 

Ubezpieczenie mienia od 
pożaru i innych zdarzeń 11 23 23 30 30 34 15 ( stan na 

31.08.2011) 

Ubezpieczenie majątku od 
kradzieży z włamaniem, 
rabunku i dewastacji 

- - - - - - - 

Ubezpieczenie szyb i innych 
przedmiotów od stłuczenia - - - - - - - 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego - - - - 1 - 1 ( stan na 

31.08.2011) 

Ubezpieczenie NNW 
komunikacyjne 14 37 35 31 8 15 7 

Zestawienie przedstawiające udział szkód do 1000,00 zł w szkodowości łącznej w 
ubezpieczeniu AC (szkody tylko AC bez szkód z AC regres) pojazdów „MPK Lublin” Sp. z o.o. 
w latach 2005 – 2011 (do 31.10.2011r.) 

Rok Ilość szkód AC ( bez 
AC regres)

Ilość szkód AC do 1 
000,00 zł

Wartość szkód z AC do 1000 
zł

Wartość szkód AC ( bez 
AC regres)



AC regres) 000,00 zł zł AC regres) 

2005 151 80 50 280 zł 222 226 zł 

2006 187 123 81 970 zł 249 518 zł 

2007 174 83 56 902 zł 269 512 zł 

2008 167 81 56 462 zł 293 127 zł 

2009 295 155 63 458 zł 246 580 zł 

2010 328 174 71 443 zł 418 702 zł 

Do 31.10.2011 257 139 68 679 zł 295 344 zł 

Rezerwy planowane 
 

Stan na dzień Typ ubezpieczenia Ilość rezerw Kwota rezerw 

31.10.2011r. Ubezpieczenie AC 
komunikacyjne  

3 904 zł 

30.09.2011r. Ubezpieczenie OC dla Klienta 
Korporacyjnego 

1 3000 zł 

31.08.2011r. Ubezpieczenie mienia od 
pożaru i innych zdarzeń 

1 1700 zł 

31.08.2011r. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 

1 5579 zł 

31.10.2011r. Ubezpieczenie obowiązkowe 
OC komunikacyjne 

4 83586 zł 

 

Ponadto, 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 Prawo zamówień publicznych przedłuża 
terminy składania i otwarcia ofert, określone w punktach 2 i 3 Rozdziału XI Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Rozdział XI SIWZ otrzymuje 
nowe brzmienie: 

„ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferty należy składać w „MPK Lublin” Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. Antoniny 

Grygowej 56, w kancelarii przedsiębiorstwa (pokój nr 2). 
2. W przetargu wezmą udział tylko wykonawcy, których oferty wpłyną  

do zamawiającego do dnia 06.12.2011r. do godz. 1000 na adres wskazany w pkt 1. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2011r. o godzinie 1015 w „MPK Lublin” Sp. z o.o., 

20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, w pokoju nr 216.” 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia pozostają bez zmian. 


