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Wrocław, 24.11.2017

ZMIANY I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 08.11.2017
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Siemiatyckiego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A.. przekazuje odpowiedzi na
pytania i zmiany do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2017 na usługę ubezpieczenia
Powiatu Siemiatyckiego:
Pytanie:
1. Towarzystwo prosi o informację szczegółową w zakresie zgłaszanych szkód:
a)
Wypłata(y) / osobno w odniesieniu do każdej szkody?
b)
Przyczyna szkody?
c)
Jakie podjęto działania w celu zapobiegania zgłoszonych/wypłaconych zdarzeń
szkodowych?
Odpowiedź: Szkodowość została podana w oparciu o zaświadczenia od Towarzystw
Ubezpieczeniowych. Nie ma możliwości rozdzielenia jej na poszczególne szkody.
Przyczynami szkód były m.in. grad, dewastacja, huragan.
Pytanie:
2. Prosimy o uzupełnienie szkodowości klienta w ubezpieczeniu mienia i oc za 2017 rok.
Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje szkodowość z 2017r. Poniżej uzupełnienie o
nowoutworzone rezerwy z OC dróg.
Pytanie:
3. Prosimy o informację czy szkody z oc są z ryzyka oc dróg czy inne.
Odpowiedź: Szkodowość przygotowana w oparciu o zaświadczenia od towarzystw
ubezpieczeniowych, w których szkody z OC ogólnego oraz OC dróg zostały podane
razem.
Pytanie:
4. Dla budynków, określanych jako zabytek oraz tych, których wiek eksploatacji wynosi 90
i więcej lat, Towarzystwo chce wprowadzić Klauzulę SEKOCENBUD, o poniższej treści.
Prosimy o odniesienie się.
Klauzula SEKOCENBUD (dot. ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych).
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku
wystąpienia szkody w budynkach i budowlach wpisanych do ewidencji zabytków oraz
starszych niż 90 lat, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
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sporządzonego w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz publikowane i
powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie:
5. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, w tym instalacje odgromową
Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku jednostek.
Pytanie:
6. Towarzystwo proponuje ubezpieczenie budynków drewnianych lub budynki typu barak
w zakresie Flexa oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł – prosimy o odniesienie
się.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie:
7. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że mienie zgłaszane w zakresie ubezpieczenia EEI
w załącznikach jest sprzętem elektronicznym .
Za sprzęt elektroniczny Towarzystwo uznaje urządzenia składające się z nie mniej niż 50%
podzespołów elektronicznych.
Prosimy o odniesienie się i zweryfikowanie wykazu sprzętu elektronicznego. (np.
Powiatowy Urząd Pracy poz.37i 66 odkurzacz…)
2.Prosimy o akceptację przyjęcia do ubezpieczenia s. elektronicznego w wieku pow. 10 lat
w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzk nazwanych. Zakres ubezpieczenia EEI dotyczyłby
jedynie s. elektronicznego w wieku do 10 lat.
Odpowiedź: Informujemy, że odkurzacze w rejestrze PUP zostają przeniesione do
zakładki „Ruchomości” – zgodnie z poprawionym rejestrem i zestawieniem sum
ubezpieczenia. Wyrażamy zgodę na objęcie sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat
ubezpieczeniem w systemie ryzyk nazwanych.
Pytanie:
8.
Członkostwo.
Towarzystwo prosi o informację, czy obostrzenie dotyczące członkostwa w TUW nie
podlega negocjacjom?
Odpowiedź: Obostrzenie dot. członkostwa w TUW nie podlega negocjacjom.
Pytanie:
9.
Kradzież.
Towarzystwo prosi o zmianę limitu odpowiedzialności w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 5000,00 zł.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Klauzule.
Pytanie:
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10. Towarzystwo wnosi o doprecyzowanie Klauzuli 21 (przewłaszczenia mienia) o zapis:
„Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową
lub innym aktem wewnętrznym”.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.
Pytanie:
11. Klauzula wypowiedzenia umowy.
Towarzystwo chce wprowadzić Klauzulę wypowiedzenia umowy, o poniższej treści.
Wprowadzenie Klauzuli wpłynie na kształt Umowy Generalnej.
Towarzystwo prosi o wskazanie ewentualnie tych elementów treści, które Zamawiający
proponuje zmodyfikować.
Prosimy o odniesienie się.
Klauzula wypowiedzenia umowy.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu polisowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
a) gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z
zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za
poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku
ochrony nie przekroczy 45% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w
ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
b) w przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków z ppkt a) i
przekracza wskazany wyżej 45% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość
renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest
zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 30 dni od dnia zakończenia 9
miesięcy pierwszego roku ochrony.
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek
ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu
ubezpieczenia.
W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 30
dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie
ulegają zmianie.
Odpowiedź: Klauzula nie ma zastosowania. Wnioskowany jest roczny okres
ubezpieczenia.
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Aktualizacji ulega szkodowość podana w zapytaniu ofertowym o 3 rezerwy z OC z tyt.
zarządzania drogami w wysokości:
1.
8 360 zł
2.
3 500 zł
3.
4 298 zł

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert zostaje przesunięty na
04.12.2017, godz. 13:30.

Pozostałe zapisy zapytania nie ulegają zmianom.
Prosimy o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości powyższych zmian.

Agnieszka Zalewska
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