
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.  

Znak sprawy BZ-7.II/2019 

Kielce, dn.18.11.2019r.  
 
 
Dotyczy: zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie 
zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia oraz  ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA.  

 
 
 
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (2) 
 
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które należy uwzględnić przy 
przygotowywaniu oferty. 
 
 
Ubezpieczenie mienia 
 
Pytanie: 
1) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia. 
     Prosimy o potwierdzenie, że: 
     1.Klauzula ma zastosowanie do lokalizacji na terytorium RP, 

         2.Lokalizacje z krótkotrwałymi wystawami dotyczą mienia wskazanego na stronie 3  OPZ w 
punkcie 9 z limitem 50.000 PLN. 

     Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie zmian w treści klauzuli od słów „Wymagane jest….”  
      Wnioskowany zapis po zmianie: 

„Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 30 dni od momentu jej przejęcia. Limit 
odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
dla nowych lokalizacji jest udzielona pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi 
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych 
warunkach ubezpieczenia lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych 
postanowień.  
Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zagrożonych 
ryzykiem powodzi, w przypadku których Ubezpieczyciel podejmie decyzję o możliwości ich 
włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. 
Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami  trwającymi do 15 dni .” 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że: 
1.Klauzula ma zastosowanie do lokalizacji na terytorium RP, 
2.Lokalizacje z krótkotrwałymi wystawami dotyczą mienia wskazanego na stronie 3  OPZ w punkcie 
limitem 50.000 PLN. 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli zawartej w OPZ na str. 6 pkt 12 na następującą  
12). Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega 
automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego.  Wymagane 
jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 30 dni od momentu jej przejęcia.  Zgłoszenia nie 
wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, trwającymi do 20 dni.  Limit 
odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona dla nowych lokalizacji związanych z krótkotrwałymi wystawami jest udzielona pod 
warunkiem, że lokalizacje te wyposażone są conajmniej w odpowiednie gaśnice.  
 
 
Pytanie: 
2) Klauzula dostosowania do przepisów prawa 
     Wnioskujemy o dopisanie po ostatnim zdaniu Klauzuli następującej treści: 
     „Klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów , o których mowa   
      w klauzuli jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu przed zaistnieniem  
      szkody. „ 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
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Pytanie: 
3) Klauzula 72 godzin 
     Z treści OPZ nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem „szkody następcze” zastosowanym  
      w treści klauzuli , o jakiego rodzaju szkody chodzi ?  Prośba o podanie przykładu takiej szkody. 
     Wnioskujemy o zamianę treści Klauzuli 72 godzin na następującą : 

   Klauzula 72 godzin. 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie 
następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego  tj.  huraganu, deszczu 
nawalnego,  powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, 
traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy 
określonej w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Przez szkody następcze Zamawiający rozumie szkody, które powstały wtórnie, jako następstwo 
pierwotnie zaistniałej szkody. Przykład: w wyniku działania huraganu doszło do uszkodzenia dachu,  
w następstwie uszkodzenia dachu powstała szkoda zalaniowa w budynku.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. 
 

 
Pytanie: 
4) Mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców- zgłaszane do ubezpieczenia w systemie 

pierwszego ryzyka z limitem 100.000  PLN . 
     Prosimy o potwierdzenie , że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców nie obejmuje: 
     -mienia będącego przedmiotem magazynowania, spedycji/logistyki, 
     -mienia użytkowanego przez Ubezpieczającego na podstawie zawartej umowy leasingu, najmu, 
      dzierżawy, użyczenia  lub innej umowy o podobnym charakterze  
    -pojazdów samochodowych/motocykli . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców- zgłaszane do 
ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka nie obejmuje -mienia użytkowanego przez 
Ubezpieczającego na podstawie zawartej umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia  lub innej 
umowy o podobnym charakterze  
 
 
Pytanie: 
5) Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia- prosimy o dopisanie do treści Klauzuli, że ma 

zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w systemie sum stałych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia zawartej w OPZ na str. 11, 
część: II.1.2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK –Fakultatywny zakres ochrony, , 
poprzez zmianę treści tej klauzuli na następującą: 
Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia -  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się dodatkową, prewencyjną sumę 
ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma 
ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono 
niedoubezpieczenie. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia 
ubezpieczonych w systemie sum stałych. Wysokość prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł.  
 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie: 
6) Prosimy o potwierdzenie, ze rozszerzenie zakresu terytorialnego poza terytorium RP na teren 

Europy dotyczy tylko sprzętu przenośnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu terytorialnego poza terytorium RP na teren Europy 
dotyczy tylko sprzętu przenośnego 
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Pytanie: 
7) Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego. 
Prosimy o potwierdzenie że sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia jest zabezpieczony w 

urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  
i przepięciami zgodnie z wymaganiami producenta. 

Odpowiedź: 
Instalacja elektryczna w Targach Kielce SA jest zabezpieczona ogranicznikami przepięć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
W rozdzielniach wydziałowych są  zainstalowane ograniczniki przepięć DEHNVentil  DV MOD 255. 
Do zasilania sprzętu komputerowego w Centrum Kongresowym oraz nowym budynku 
administracyjnym istnieje instalacja dedykowana z ogranicznikami DEHNrall DR MOD 255 na każdym 
obwodzie. 
 
 
Pytanie: 
8) Wnioskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia  limitu 

odpowiedzialności (proponowany limit 300.000,00 PLN) oraz obowiązku zgłaszania nowych 
miejsc ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia zawartej w OPZ na str. 14, w 
części UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK – zakres 
obligatoryjny, pkt 8, poprzez zmianę treści tej klauzuli na następującą: 
8). Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega 
automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego.  Wymagane 
jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 30 dni od momentu jej przejęcia.  Zgłoszenia nie 
wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, trwającymi do 30 dni.  Limit 
odpowiedzialności: 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
 

Pytanie: 
9) Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (Kl 21) z limitem 500.000 PLN oraz 

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą (Kl 23) z limitem 500.000 PLN- wnioskujemy o 
ustalenie jednego wspólnego limitu dla obu Klauzul w ramach obligatoryjnego zakresu, bądź 
przeniesienie Klauzul do zakresu fakultatywnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 

 


