
Wręczyca Wielka, dnia 25.09.2019 r.

GK,271.7.2019A
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, ogłoszenie nr 600120-N-2019 z dnia 2019-09-23 r. na Ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Na podstawie  art.  38  ust.1 i  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 –  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
zadane pytania jak niżej:

Pytanie nr 1
Prosimy o przesunięcie składania ofert do 03.10.2019 r.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie szkodowości również za rok 2015.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający  informuję,  iż  powyższe  informacje  dostępne  są  w  wykazie  dokumentów 
z  poprzedniego  postepowania,  które  można  zweryfikować  w  lokalizacji,  którą  wskazuje 
poniżej:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8

Pytanie nr 3
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat  był  ubezpieczony (co najmniej)  w zakresie 
wszystkich  ubezpieczeń  określonych  w  SIWZ?  W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej, 
prosimy  o  wskazanie  istotnych  różnic
b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. 
czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich 
lat  we  wszystkich  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  lokalizacjach?
c)  czy  zakres  ochrony  w  ramach  poszczególnych  ubezpieczeń  był  analogiczny  do 
określonego  w  SIWZ?  W  przypadku  istotnych  różnic  w  zakresach  poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuję, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem zbliżonym do obecnego 
zakresu  poszczególnych  ubezpieczeń  posiadanego  przez  Zamawiającego.  Dodatkowo 
Zamawiający informuje, że szkodowość została podana w oparciu o wszystkie lokalizacje 
zgłoszonych do ubezpieczenia.



Ubezpieczenie mienia:

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie,  że limity odpowiedzialności  wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały  zastosowanie  do  umowy,  choćby  OWU  Wykonawcy  nie  przewidywały  limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający w odpowiedzi informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń  (OWU)  znajdują  się  dodatkowe  uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy  prawa  oraz  OWU  Wykonawcy.  Postanowienia   OWU   ograniczające  lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia 
został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on 
ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  jeżeli  nie  wskazano  inaczej,  określone  w  SIWZ  limity 
odpowiedzialności  są  limitami  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  (rocznym)  okresie 
ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 6
Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji obiekty budowlane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie 
tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuję, że w okresie trwania realizacji zamówienia nie planuje wyłączyć z 
eksploatacji obiektów budowlanych.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy 
o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest  każdorazowo  pisemnym  protokołami;  w  przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie 
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, że   wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie nr 9
Prosimy  o  informacje,  czy  sporządzone  protokoły  pokontrolne  z  ostatniego  okresowego 
przeglądu  technicznego  obiektów  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  zwierają  uwagi, 
zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter 
zastrzeżeń  warunkujących  użytkowanie  obiektów.  W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej, 
prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, 
czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, że wszelkie uwagi pokontrolne z przeglądu obiektów są na bieżąco 
realizowane.

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie,  że zabezpieczenia  przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania;  w  przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie  lokalizacji  niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuje, że zabezpieczenie p/poż budynków jest zgodne z obowiązującymi 
wymaganiami. Zabezpieczenia p/poż. poddawane są corocznym przeglądom.



Pytanie nr 11
Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz 
określenie tej wartości.

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić powyższej wartości oraz, że wszystkie 
wartości dotyczące poszczególnych lokalizacji zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 12
Prosimy  o  udzielenie  informacji  dodatkowej,  czy  wśród  lokalizacji  zgłoszonych  do 
ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 
prosimy o  wskazanie  lokalizacji  zagrożonych  powodzią  i/lub  takich  w  których  w  okresie 
ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający informuje, że  nie wystąpiły w/w zdarzenia.

Pytanie nr 13
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 
podtopienia,  zalania,  cofnięcia  wody  ze  studzienek  wod.-kan.  Jeżeli  zdarzenia  te  miały 
miejsce,  prosimy  o  podanie:  daty  (roku)  wystąpienia  i  miejsca  wystąpienia;  charakteru 
zdarzenia  (podtopienia,  zalania,  cofnięcia  wody  ze  studzienek  wod.-kan.);  wielkości 
poniesionych  strat  (bez  względu  na  fakt,  czy  zdarzenie  było  objęte  ochroną 
ubezpieczeniową).

Odpowiedź nr 13:  
Zamawiający informuje, że  nie wystąpiły w/w zdarzenia.

Pytanie nr 14
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 
mają być drogi.

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 
nie mają być drogi.

Pytanie nr 15
W przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  na  powyższe,  w  celu  oceny ekspozycji  na  ryzyko, 
prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 
nie mają być drogi.

Pytanie nr 16
Prosimy o informację,  czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i  zdarzeń losowych 
zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający  informuje,  że  w  zakresie  mienia  od  ognia  i  zdarzeń  losowych  nie  zostały 
zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie 
mienia od ognia i zdarzeń losowych nie zostały wykazane drogi.



Pytanie nr 17
W  przypadku  potwierdzenia  na  powyższe  pytanie  prosimy  o  udostępnienie  wykazu  z 
wskazaniem lokalizacji,  opisem konstrukcji  i  długości przęseł poszczególnego mostu oraz 
jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający  informuje,  że  w  zakresie  mienia  od  ognia  i  zdarzeń  losowych  nie  zostały 
zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie 
mienia od ognia i zdarzeń losowych nie zostały wykazane drogi.

Pytanie nr 18
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ  poprzez zmianę wartości  budynków mieszkalnych 
starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

Odpowiedź nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany SIWZ.

Pytanie nr 19
Prosimy  o  informację  o  prowadzonych  i  planowanych  inwestycjach  w  ciągu  trwania 
przedmiotowego  Zamówienia,  które  byłyby  objęte  ochroną  ubezpieczeniową  zgodnie  z 
programem  określonym  w  SIWZ,  z  podaniem  rodzaju  inwestycji,  szacowanej  wartości 
inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź nr  19:  Zamawiający informuje,  iż  nie posiada wiedzy nt.   planowanych 
inwestycji w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia. 

Pytanie nr 20
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń 
losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się 
na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z 
sortowaniem,  spalaniem,  utylizowaniem,  odzyskiem odpadów lub  jakimkolwiek  innym ich 
przetwarzaniem.

Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający  potwierdza,  że  zakres  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń 
losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się 
na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z 
sortowaniem,  spalaniem,  utylizowaniem,  odzyskiem odpadów lub  jakimkolwiek  innym ich 
przetwarzaniem.

Pytanie nr 21
Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

i) Jaka jest wartość biogazowni?
ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.



Pytanie nr 22
W  odniesieniu  do  ubezpieczenia  wartości  pieniężnych  –  prosimy  o  potwierdzenie,  że 
transport  wartości  pieniężnych  odbywa  się  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji  z dn.  07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych  przechowywanych  i  transportowanych  przez 
przedsiębiorców  i  inne  jednostki  organizacyjne  lub  aktu  zastępującego  przywołane 
rozporządzenie.

Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający informuje, że w zakresie SIWZ nie występuje ryzyko kradzieży w transporcie 
gotówki.

Pytanie nr 23
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że 
środki  trwałe  zadeklarowane do ubezpieczenia  w systemie  na pierwsze ryzyko to  środki 
trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź nr 23:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 24
Odnośnie  klauzuli  ochrony  mienia  wyłączonego  z  eksploatacji  prosimy  o  dopisanie: 
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

1)  maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od 
źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są 
sprawne technicznie i gotowe do użycia,
3) z  urządzeń  (instalacji)  wodno-kanalizacyjnych,  grzewczych  i 
technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

Odpowiedź nr 24:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywi  lnej:  

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU i SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń  (OWU)  znajdują  się  dodatkowe  uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy  prawa  oraz  OWU  Wykonawcy.  Postanowienia   OWU   ograniczające  lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 



ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia.  Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia 
został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on 
ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku,  faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w 
SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia  ujęte w OWU i SWU oraz 
klauzulach do OWU i SWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń  (OWU)  znajdują  się  dodatkowe  uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż  zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy  prawa  oraz  OWU  Wykonawcy.  Postanowienia   OWU   ograniczające  lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia 
został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to  jest on 
ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania  lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 



nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej,  farmaceutycznej,  udzielaniem świadczeń  zdrowotnych  (powyższe  nie  dotyczy 
drobnych  usług  świadczonych  przez  personel  domów  opieki  społecznej  na  rzecz 
podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą 
działalność  leczniczą,  jednostki  udzielające  świadczeń  medycznych  (ZOZ-y,  Szpitale, 
przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie 
takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  ochroną  nie  będzie  obejmować  szkód  powstałych  wskutek 
przyjęcia  przez  Ubezpieczonego  umownego  zwiększenia  odpowiedzialności  poza  zakres 
wynikający  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  albo  umownego  przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości 
złożenia oferty.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że powyższa sytuacja została opisana w SIWZ zgodnie z treścią 
SIWZ: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego 
bez umownego przejęcia lub rozszerzania odpowiedzialności”.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub 
innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  OC  za  szkody  w  powierzonych  dokumentach  będzie 
obejmować tylko koszty ich odtworzenia.



Odpowiedź nr 7:
Zamawiający  nie  potwierdza.  Odpowiedzialność  dotyczy  szkód  wynikających  z  utraty, 
zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Zamawiającemu przez osoby trzecie 
w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że wykazane w programie ubezpieczenia koszty dodatkowe będą 
pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Pytanie nr 9
Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / 
użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10
W odniesieniu  do  szkód  powstałych  podczas  pokazów sztucznych  ogni  (w  OC z  tytułu 
organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz 
jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź nr 10:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji,  przeprowadzania  imprez  oraz  prowadzenia  działalności 
sportowej   i  rekreacyjnej  nie  dotyczy  sportów/imprez  motorowych,  motorowodnych,  
lotniczych.

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji,  przeprowadzania  imprez  oraz  prowadzenia  działalności 
sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy 
itp.),  nie  dotyczy  sportów/imprez  motorowych,  motorowodnych,   lotniczych  oraz  sportów 
ekstremalnych  rozumianych  jako  sporty  wysokiego  ryzyka  uprawiane  w  celu  osiągnięcia 
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 



których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i 
snowboardzie  poza  wyznaczonymi  trasami,  nurkowanie  z  akwalungiem,  wspinaczka 
wysokogórska i  skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich 
(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 13
Prosimy o potwierdzenie,  że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w 
związku  z  sortowaniem,  spalaniem,  utylizowaniem,  odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 14
Jeżeli  Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem  śmieci  i/lub  zakładem 
utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduję – adres

b. Od kiedy funkcjonuje

c. Na jak dużym obszarze

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)

f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem  śmieci  i/lub 
zakładem utylizacji odpadów.

Pytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do 
oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 16



Prosimy o potwierdzenie, ,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i 
Nowej Zelandii.

Odpowiedź nr 16:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych - pkt „4.6” Ubezpieczyciel 
nie odpowiada również za szkody:

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
2) spowodowane  przez  prace  lub  usługi  niewykonane  w  całości  lub  części,  albo 

wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
3) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
4) nadzorem lub kierowaniem budowy;

Odpowiedź nr 17:
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz wyłączeń został opisany w ramach czystych 
strat finansowych w SIWZ w pkt „4.6”

Pytanie nr 18
Odnośnie pkt. „4.12”– prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg publicznych, dla 
których określona jest odrębna suma gwarancyjna.

Odpowiedź nr 18:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 19
Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, w 
tym  z  naruszeniem  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych,  do  katalogu 
postanowień/klauzul fakultatywnych,  w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu  
„odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc 
z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 
000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”. pkt. „4.22”

Odpowiedź nr 19:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  ochroną  będą  objęte  szkody  w  wartościach  pieniężnych 
wyłącznie w sytuacji  ich przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie 
wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych  przechowywanych  i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Odpowiedź nr 20:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenia komunikacyjne:



Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU i SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń  (OWU)  znajdują  się  dodatkowe  uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy  prawa  oraz  OWU  Wykonawcy.  Postanowienia   OWU   ograniczające  lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia 
został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on 
ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia  mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w 
SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i SWU oraz 
klauzulach do OWU i SWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń  (OWU)  znajdują  się  dodatkowe  uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.



Zapisy w OWU, z których  wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy  prawa  oraz  OWU  Wykonawcy.  Postanowienia   OWU   ograniczające  lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia 
został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on 
ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji  środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 3:
Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4
Prosimy  o  wykreślenie  z  dodatkowych  postanowień   AC  zapisu:  „gwarantowana  suma 
ubezpieczenia”.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację powyższego zapisu poprzez 
dodanie „z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6
Prosimy  o  modyfikację  klauzuli  zgłaszania  szkód  w  odniesieniu  do  ubezpieczeń 
komunikacyjnych: „zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  7  dni  od  daty  powstania  szkody  lub  uzyskania  o niej 
wiadomości.  Ubezpieczyciel  może  określić  w  OWU  dłuższe  terminy  zgłaszania  szkód” 
poprzez dodanie „nie dotyczy szkód kradzieżowych,  do zgłaszania których zastosowanie 



mają OWU wykonawcy”.

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia 
dodatkowych  umów  ubezpieczenia  okres  ubezpieczenia  kończyć  się  będzie  z  dniem 
zakończenia  umów  ubezpieczenia  zawartych  na  podstawie  niniejszej  SIWZ,  a  składka 
naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu 
„pro rata temporis”, bez stosowania tabeli frykcyjnej). Z wyłączeniem Assi gdzie pobieramy 
składkę roczną.

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8
Prosimy  o  modyfikację  zapisów  SIWZ:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  przyjąć  do 
ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy 
na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej  - 
w AC do 400 000,00 zł.

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zastępca Wójta
Bogusław Głąb
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