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Dotyczy: zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie 
zadania pn.: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz  ubezpieczenia komunikacyjne spółki 
Targi Kielce SA. - Znak sprawy: BZ-7.II/2018 

 
 
 
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1) 
 
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które należy uwzględnić przy 
przygotowywaniu oferty. 
 

 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej (zakres obligatoryjny) 
 
 
Pytanie: 
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wykreślenie działalności w zakresie 
specjalistycznego projektowania 74.10Z. – jest to OC zawodowe i powinno być objęte ochroną na bazie 
innych OWU dedykowanych do OC zawodowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest m.in. 
działalność polegająca na projektowaniu stoisk targowych. Natomiast działalność zawodowa 
podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu OC architektów oraz inżynierów budownictwa  (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa ) nie jest przedmiotem niniejszego 
ubezpieczenia.   
 
Pytanie: 
2. Dla działalności: 
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z  
16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z  
Prosimy o wprowadzenie łącznego podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.  
 
Pytanie: 
3. Dla 12. Działalności ochroniarskiej, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z 
– prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tylko i wyłącznie fizyczną ochronę 
osób i mienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie: 
4. „W odniesieniu do powyższego nie mają zastosowania ewentualne wyłączenia w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące szkód spowodowanych w związku z organizacją 
wyścigów lub pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich „ 
- prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy pojazdów za pomocą 
których przewożone są eksponaty i które nie są obiektem na wystawie i/lub nie biorą udziału w wyścigu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dla części 1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pkt 1.1.1 Bezwzględnie 
wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej – ZAKRES OBLIGATORYJNY w Załączniku 
pn. „Opis przedmiotu ubezpieczenia” modyfikuje i wprowadza następujący zapis: 
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W zakresie podstawowym objęte są szkody osobowe, rzeczowe (nie objęte klauzulami dodatkowymi), 
jak również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe podczas imprez rozrywkowych, sportowych, 
i artystycznych towarzyszących targom organizowanym zarówno przez TK S.A. i przez wystawców.  
W odniesieniu do powyższego nie mają zastosowania ewentualne wyłączenia w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące szkód spowodowanych w związku z organizacją wyścigów lub 
pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy pojazdów, posiadających obowiązkowe ubezpieczenia OC 
p.p.m.,  za pomocą których przewożone są eksponaty i które nie są obiektem na wystawie i/lub nie biorą 
udziału w wyścigu. 
W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas imprez 
towarzyszących targom, szkody wyrządzone przez te pojazdy są pokrywane po wyczerpaniu sumy 
ubezpieczenia z polisy Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych danego 
pojazdu, który wyrządził szkodę.  
 
Pytanie: 
5. W odniesieniu do powyższego nie mają zastosowania ewentualne wyłączenia w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące szkód spowodowanych w związku z organizacją 
wyścigów lub pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich 
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną dla szkód spowodowanych w związku z organizacją 
wyścigów lub pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich 
w wysokości 500,00 PLN na jedno zdarzenie. 
 
Pytanie: 
6. Dla klauzuli 13  OC wzajemna prosimy o wprowadzenie zmiany treści klauzuli na: 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną za Szkody rzeczowe i Szkody osobowe powodujące roszczenia pomiędzy 
Osobami objętymi ubezpieczeniem. 
2. Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie roszczenia między podmiotami wymienionymi z nazwy w 
umowie ubezpieczenia. 
3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 
1) roszczenia Podwykonawcy do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że został on wymieniony 
z nazwy w umowie ubezpieczenia, 
2) roszczenia Pracownika do pracodawcy oraz roszczenia pracodawcy do Pracownika, 
3) roszczenia pełnomocnika do mocodawcy oraz roszczenia mocodawcy do pełnomocnika. 
Odpowiedź:+ 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli 13. OC wzajemna w Załączniku pn. „Opis przedmiotu 
ubezpieczenia” , część 1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pkt 1.1.1 Bezwzględnie 
wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej – ZAKRES OBLIGATORYJNY na następującą: 
Klauzula 13 – OC wzajemna 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną za Szkody rzeczowe i Szkody osobowe powodujące roszczenia pomiędzy 
Osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, a ich 
podwykonawcami, niezależnie od podstawy roszczenia (delikt i kontrakt).  
2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są roszczenia Pracownika do pracodawcy oraz 
roszczenia pracodawcy do Pracownika, 
Podlimit odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie: 
7. Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli zbiegu limitów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
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Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne  
 
Pytanie: 
8. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośba o przesunięcie terminu składania oferty 
do  dnia 23.11.2018r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że terminu składania oferty zostaje przesunięty na dzień 23.11.2018r. do 
godz. 16.00 


