
 
 

 
        „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 

 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  INNOWACYJNA GOSPODARKA 
 

Strona 1 z 4 

BZP.271.1.331.2015.AĆ        
 

Radom, dnia 08.04.2015r. 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na usług ę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych  
w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszka ńców Radomia zagro żonych wykluczeniem 
cyfrowym”, ogłoszonego w dniu 31.03.2015r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 45245 - 2015).  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

Pytanie 1:  Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 
zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli 
OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają 
one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowied ź: Zamawiający określił w SIWZ wymagany zakres ubezpieczenia. Relację pomiędzy 
zapisami SIWZ a OWU uregulowane zostały przez Zamawiającego w załączonym do SIWZ wzorze 
umowy w §6. 
 
Pytanie 2 Prosimy o informację o historii szkodowej sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia za okres 
ostatnich 3 lat. Informacja powinna zawierać szczegółowe dane „szkoda po szkodzie” w podziale na 
poszczególne lata polisowe tj. data szkody, wysokość wypłaconego odszkodowania/założonej rezerwy 
szkodowej, przyczynę szkody oraz informację o ewentualnej wysokości zaistniałych szkód 
zakończonych odmową wypłaty odszkodowania przez dotychczasowego Ubezpieczyciela (jeżeli takie 
odmowy miały miejsce). 
 
Odpowied ź: W ramach ubezpieczenia niniejszych 43 stanowisk specjalistycznych, w mijającym roku 
ubezpieczeniowym, tj. od 30.04.2014r. do dnia dzisiejszego, nie wystąpiła żadna szkoda. 
. 

Pytanie 3:   Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00zł w każdej szkodzie. 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. 
 
Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zamawiający 
przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu wraz z podaniem jego numerów 
identyfikacyjnych i miejsca ubezpieczenia 
 
Odpowied ź: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy listę 
numerów seryjnych komputerów stanowiących przedmiot ubezpieczenia wraz z opisem rodzaju 
stanowiska specjalistycznego, która będzie stanowiła załącznik do polisy. Stanowiska specjalistyczne 
znajdują się w mieszkaniach uczestników projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – 43 lokalizacjach na terenie miasta Radomia na podstawie 
umowy użyczenia. Inwentaryzację użyczonego sprzętu stanowiącego przedmiot ubezpieczenia 
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prowadzi Zamawiający. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający może przekazać Wykonawcy 
informację o miejscu wystąpienia szkody – adres użytkownika sprzętu. Kwestie inwentaryzacji sprzętu, 
ewentualnej zmiany użytkowników oraz miejsc użytkowania sprzętu zostały opisane w opisie 
przedmiotu zamówienia w SIWZ 

 

Pytanie 5:  Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
klauzuli IT w treści jak niżej: 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych 
lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych 
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1)  szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności 
wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich 
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie 
straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

2)  szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, 
użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z 
utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty 
wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  - 
szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu zbliżonym do 
zaproponowanej przez Pytającego 

 
Pytanie 6: Mam pytanie odnośnie postępowania, czy w tym postępowaniu zatrudniacie Państwo 
brokera ? 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie zatrudnia w postępowaniu brokera   

 
 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w/w postępowania w następujący sposób: 
 
Na końcu punku III.5 SIWZ dodaje si ę zapis nast ępującej tre ści: 
„W ramach niniejszego ubezpieczenia Wykonawca odpowiada za szkody rzeczowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową 
nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w 
szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, 
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
 a) szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub 
zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 
 b) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 
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Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w SIWZ i w umowie 
ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.” 
 

  
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłu ża termin składania ofert , 
ustalając go na dzień: 13.04.2015r., godz. 11:00 .  

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2014r., godz. 11:30.  

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189  (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w terminie do 
dnia  09.04.2015r. do godz. 11:00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usług ę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych w ramach  projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszka ńców Radomia zagro żonych wykluczeniem cyfrowym”, znak 

BZP.271.1.331.2015.AĆ” oraz „Nie otwiera ć przed 09.04.2015r. godz. 11:30”  

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30  
pok. 189 (wej ście od ul. Żeromskiego 53, I pi ętro) , oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy , aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty 
po wyznaczonym terminie. 

 

zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189  (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w terminie do 
dnia  13.04.2015r. do godz. 11:00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usług ę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych w ramach  projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszka ńców Radomia zagro żonych wykluczeniem cyfrowym”, znak 

BZP.271.1.331.2015.AĆ” oraz „Nie otwiera ć przed 13.04.2015r. godz. 11:30”  

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30  
pok. 189 (wej ście od ul. Żeromskiego 53, I pi ętro) , oraz będzie oznaczona nazwą  
i adresem wykonawcy , aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty 
po wyznaczonym terminie. 

 

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu,  ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od  ul. Żeromskiego 53, I piętro)  
w dniu 09.04.2015r. o godz. 11:30. 

zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem:  
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1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu,  ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście od  ul. Żeromskiego 53, I piętro)  
w dniu w dniu 13.04.2015 r. o godz. 11:30.  
 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Z up. Prezydenta Miasta     
      Artur Ślarzyński 

        Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 


