
  
 
 

Katowice, dnia 18.03.2015 r.   

  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

AT-ZP-332-2/ZP/UB/4/EG/15 
 
Dotyczy: świadczenia usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności 
cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 78   
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, do  Zamawiającego w dniu 17.03.2015 r. wpłynęły następujące zapytania na które Zamawiający udziela 
odpowiedzi:  

1. Z uwagi na bardzo krótki termin na składanie ofert prosimy o przesunięcie terminu ich złożenia na dzień 24.03.2015 r. 

Nie wyrażamy zgody. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia. Potwierdzamy 

3. Prosimy o informację: 

a) Dotyczącą wieku ubezpieczanych budynków oraz ich konstrukcji  

Wykaz budynków OT WORD : Katowice (1998 rok budowy),  Dąbrowa Górnicza (2004), Rybnik (2009), Jastrzębie Zdrój 
(2003), Tychy (2008), Bytom (1976 rok budowy - WORD jest właścicielem od 2004 r. ). Wszystkie budynki posiadają 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. Konstrukcja ścian: murowane, poszycie dachów : blacha i papa. 
Stan techniczny budynków – dobry.  

b) Czy we wskazanych lokalizacjach począwszy od 1997r. włącznie wystąpiła powódź? Nie 

c) Czy konstrukcja budynków zawiera elementy drewniane? Jeżeli tak prosimy podać rodzaj środka ognioochronnego 
i termin(y) wykonania impregnacji elementów drewnianych w konstrukcji budynków będących przedmiotem 
ubezpieczenia?  Prosimy o udokumentowanie. Nie 

d) Czy konstrukcja budynków zawiera płyty warstwowe z wypełnieniem palnym? Nie 

e) Czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach? Budynki wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami p.poż. w momencie odbioru. 

f) Czy wszystkie ubezpieczane budynki posiadają przewidziane prawem odbiory techniczne oraz zezwolenia na 
użytkowanie? Tak 

g) Przedstawienie sumy ubezpieczenia w rozbiciu na poszczególne lokalizacje. Nie posiadamy  

4. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
w szczególności: 
A) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 

r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  

Tak 

5. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 

243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Tak 



6. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym 
stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy 
okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
g) instalacji ciśnieniowych; 
h) urządzeń dźwigowych. 

Obiekty podlegają okresowym przeglądom. 

7. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego rok jego produkcji.  

Nie posiadamy informacji o roku produkcji sprzętu elektronicznego , tylko o roku zakupu. (wykaz w załączeniu). 

8. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o dodanie następującej klauzuli indywidualnej: 

„Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących  
(bębny selenowe) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku 
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, 
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa 
będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do 
normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.  
Zgoda na włączenie 

9. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o dodanie następującej klauzuli indywidualnej: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje 
rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie 
wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa 
będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia 
podanym  
w pkt a) - Tabelą nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 
 

Zmniejszenie odszkodowania  
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

po okresie użytkowania miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, oddziałach 
radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 
 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza 

medycyną) 
 Lampy analizujące (poza medycyną) 
 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną)   



 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5 % 
 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w 

medycynie ) 
 Inne lampy projektowe (w medycynie) 
 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) 
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u 
poprzednich posiadaczy. 
 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym 
schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem 
użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych 
metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy 
eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego rodzaju: 
 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   współczynnik 1; 
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               współczynnik 0,75; 
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        współczynnik 0,30: 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie               współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 
 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej 
gwarancji. 

Zgoda na włączenie 

10. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o dodanie następującej klauzuli indywidualnej: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) 
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy 
gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony 
został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy 
pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 
Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, 
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 

Brak zgody na włączenie klauzuli tej treści 

11. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o dodanie następującej klauzuli indywidualnej: 



„Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach 
komputerowych  (IT-Information Technology) 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody 
fizyczne               w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę 
następującej treści. 

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne 
szkody              w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane 

fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za 
jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, 
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,  

b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, 

c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub 
dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z 
przerwy  w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.” 

Brak zgody na włączenie klauzuli tej treści 

12. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o dodanie następującej klauzuli indywidualnej: „Klauzula ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego w wartości księgowej brutto  

1.      Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 

2.      Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu 
wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

3.      Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat licząc od daty 
jego produkcji . 

4.      Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej . 

5.      jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia 
dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20 % wartości odtworzeniowej nowej 
to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa 
w § 6 ust. 5. ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

Brak zgody na włączenie klauzuli tej treści 

13. Prosimy o rozszerzenie klauzuli warunków i taryf o zapis w brzmieniu:  

„Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.” 

Zgoda 

14. Prosimy o rozszerzenie klauzuli lokalizacji o zapis w brzmieniu: 

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej 
minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już 

 

15. Prosimy o rozszerzenie klauzuli lokalizacji o zapis w brzmieniu: 

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej 
minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już 
Ubezpieczycielowi” 



Zgoda 

16. W odniesieniu do klauzuli lokalizacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł Brak 
zgody 

17. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Oferent ma prawa nie zaakceptować 
zaproponowanych klauzul, co jest oceniane w kryterium „zakres ochrony” 

18. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferent ma prawa nie zaakceptować 
zaproponowanych klauzul, co jest oceniane w kryterium „zakres ochrony” 

19. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Oferent ma prawa nie zaakceptować 
zaproponowanych klauzul, co jest oceniane w kryterium „zakres ochrony” 

 

20. W odniesieniu do klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego prosimy o zmniejszenie limitu z 
1.000.000,00 zł do 250.000,00 zł Brak zgody 

21. Prosimy o rozszerzenie klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego o zapis w brzmieniu: 

„Wymienione zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, 
warystory, filtry).” 

Brak zgody 

 

22. Prosimy o rozszerzenie klauzuli niezachowania parametrów prądu elektrycznego o zapis w brzmieniu: 

„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.” 

Brak zgody 

 

23. Prosimy o rozszerzenie klauzuli kradzieży urządzeń zewnętrznych o zapis w brzmieniu: 

„Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.” 

Zgoda 

24. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk prosimy o wykreślenie klauzuli odkupu urządzeń. 

Brak zgody 

25. W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o zapis w brzmieniu: 

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

a) których wiek przekracza 50 lat  

b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 

c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

d) -użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem” 

Wyrażamy zgodę na poniższe brzmienie 

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

a) których wiek przekracza 50 lat  

b)nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 

c)tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 



 

26. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w brzmieniu: 

„Ochrona nie zawiera wyłączenia związanego ze stopniowym lub długoterminowym oddziaływaniem 
temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu, hałasu oraz które powstały na skutek 
zagrzybienia, zapadnięcia się lub osiadania terenu, zalania przez wody stojące, płynące, lub innych podobnych 
czynników.”  

Brak zgody na wykreślenie 

27. W odniesieniu do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czy Zamawiający dopuszcza brak rozwiązania 
umów OC na koniec umowy generalnej dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy? Nie 
dopuszcza 

28. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów czy dozwolona jest zmiana SIWZ w zakresie Warunków 
NNW: 

 
Jest: 
„Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów 
odbudowy stomatologicznej zębów poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od wypadku – do wysokości 30% 

sumy ubezpieczenia (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej do kwoty 250 zł za każdy ząb), 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty 
wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, 
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia.” 
 

Zmiana na: 
„Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10.000 zł;  
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10.000 zł; 
Zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 5.000 zł” 
 
Brak zgody na zmianę 
 

 
Dyrektor  
  
  


