
RRG.271.5.2019                   Pasym, dnia 24.06.2019 r. 

                           

 

     WYKONAWCY 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ:   

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.”  

(Nr ogłoszenia: 559530-N-2019) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. Znak sprawy: RRG.271.5.2019 

 

                   Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku z 
otrzymanymi zapytaniami:  

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
ODPOWIEDŹ 1. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 2. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka 
zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony 
wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 
ODPOWIEDŹ 2. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne. 
ODPOWIEDŹ 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej treści. 

 
Pytanie 4. Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 
wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych 
prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, 
stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja 
dachu, pokrycie dachu) 
ODPOWIEDŹ 4. Zamawiający informuje, że informacje o przeprowadzonych remontach zostały 
wskazane w tabeli z wykazem mienia. Pozostałe remonty przeprowadzane są sukcesywnie w miarę 
potrzeb i możliwości finansowych gminy. 
 
Pytanie 5. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie 
będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. Czy w planach są remonty budynków o złym 
i awaryjnym stanie technicznym, jeżeli tak to kiedy i jakie prace są planowane? 
ODPOWIEDŹ 5.  Zamawiający nie planuje prac remontowych wciągu najbliższych 2 lat. 
 
Pytanie 6. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 
ODPOWIEDŹ 6. Zamawiający nie posiada wymienionego mienia. 

 
Pytanie 7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 
następujących informacji: 
a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów 



b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 
c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 
d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. 
miejscach ubezpieczenia 
ODPOWIEDŹ 7. Nie dotyczy 

 
Pytanie 8. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 
lokalizacji ( PML) oraz wskazanie tej lokalizacji. 
ODPOWIEDŹ 8. Z uwagi na rozproszoną formę prowadzenia działalności w różnych 
lokalizacjach oraz charakter tej działalności, Zamawiający nie może podać wartości PML w jednej 
lokalizacji. Jednak prawdopodobną największą wartość można wskazać w budynku Szkoły 
podstawowej w Pasymiu. 

 
Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka  
Zamawiający nie zgłasza mostów, tuneli, wiaduktów. 
ODPOWIEDŹ 9. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 10. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
ODPOWIEDŹ 10. Zamawiający w tym momencie nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia. 
Jednak nie można wykluczyć wyłączeń w przyszłości. 

 
Pytanie 11. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 
jednostkowych sum ubezpieczenia oraz podanie dodatkowych informacji o zabezpieczeniach, 
ODPOWIEDŹ 11. Nie dotyczy 

 
Pytanie 12. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w 
mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu 
ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem 
odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji 
w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ 12. Nie dotyczy 

 
Pytanie 13. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 
ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń 
jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed 
dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich 
mediów). 
ODPOWIEDŹ 13. Nie dotyczy 
 
Pytanie 14. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone                  
do rozbiórki, wyburzenia. 
ODPOWIEDŹ 14. Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie 15. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ 15. Nie dotyczy 
 
Pytanie 16. Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku 
proszę o  podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w 
przypadku braku ubezpieczenia. 
ODPPWIEDŹ 16. Zamawiający informuje, że w mieniu Gminy nie wystąpiły dotychczas szkody 
powodziwe. 



 
Pytanie 17. Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  
podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku 
braku ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ 17. Zamawiający informuje, że w mieniu Gminy nie wystąpiły dotychczas szkody 
polegające na podtopieniach. 

 
Pytanie 18. Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych 
proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości 
poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ 18. Zamawiający informuje, że w mieniu Gminy nie wystąpiły dotychczas szkody 
polegające na podniesieniu wód gruntowych. 

 
Pytanie 19. Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 
 300 PLN. 
ODPOWIEDŹ 19. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 20. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 
wysokości  1 000 PLN. 
ODPOWIEDŹ 20. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 21. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji 
solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach? Jeśli tak, wnioskujemy o 
wyłączenie z ubezpieczenia.  W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz 
podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. 
ODPOWIEDŹ 21. Zamawiający informuje, że w mieniu wskazanym do ubezpieczenia nie 
wykazano takich instalacji. 

 
Pytanie 22. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje 
i obejmować nie będzie szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
ODPOWIEDŹ 22. Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie 23. Proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, 
motorowe, motorowodne. 
ODPOWIEDŹ 23. Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie 24. Proszę o dodatkowe informację dotyczące punktu selektywnej zbiórki odpadów: 

 
 Jaki jest system pracy zakładu ( 1 zmiana /2 zmiany/praca ciągła) 

1) W jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest wyposażony PSZOK i czy są 
sprawne? 
2) Czy odbywa się sortowanie odpadów jeżeli tak w jakich godziny? 
3) Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni 
wolne? 
4) Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony? 
5) Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie? 
6) Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji 
zapisów? 
7) Jaka jest odległość PSP /OSP od zakładu? 
8) Czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku? 
9) Czy w hali sortowni prowadzony jest przeładunek odpadów ? jeśli tak to w jakich 
godzinach?   



 
ODPOWIEDŹ 24. 
1. System pracy 1 zmianowy. 
2. PSZOK wyposażony jest w hydrant. 
3. Nie odbywa się sortowanie odpadów. 
4. Odpady nie są zostawiane w hali sortowniczej. 
5. Teren zakładu jest oświetlony i ogrodzony. 
6. Nie ma pracowników ochrony fizycznej. 
7. Nie ma monitoringu wizyjnego CCTV. 
8. 1,5 km. 
9. Nie występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku. 
10. Brak hali sortowniczej. 

 
Pytanie 25. Wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody 
nie mniej niż 20 000 PLN  dla mienia znajdującego się przy ul. Szczycieńska, Pasym, budynek 
PSZOK. 
ODPOWIEDŹ 25. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 26. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuję ochrony w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego polegającej na uszkodzeniu, w tym ograniczeniu funkcjonalności lub 
wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania jeśli nastąpiły w wyniku 
działania wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, cyberataku i innych 
działań osób trzecich. 
ODPOWIEDŹ 26. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 27. Wnioskuję o wprowadzenie limitu  odpowiedzialności dla klauzuli 39 ubezpieczenia 
mienia na cudzy rachunek w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia z podlimitem 10 000 zł na ryzyko kradzieży i jest niezależny od przyjętej sumy 
ubezpieczenia nieruchomości objętej ubezpieczeniem. 
ODPOWIEDŹ 27. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 28. Wnioskuje o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla klauzuli nr 40 Kosztu dodatkowego utraty wody i 
innych cieczy lub przesuniecie klauzuli do klauzul fakultatywnych. 
ODPOWIEDŹ 28. Pytanie nie dotyczy przedmiotu postępowania. 

 
Pytanie 29. Wnioskuję o wyłączenie odpowiedzialności  w OC przechowawcy  za sprzęt 
elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp ) 
ODPOWIEDŹ 29. Zamawiający nie wyraża zgody na to wyłączenie. 

 
Pytanie 30. Wnioskuję o zmianę zapisu w kosztach dodatkowych w ubezpieczeniu OC działalności 
str. 68 SIWZ 

 
Jest: 

- koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały 
się bezskuteczne 
 

Zmiana na : 
- koszty poniesione po wystąpieniu Wypadku koszty działań mających na celu zapobieżenie 
Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne. 

ODPOWIEDŹ 30. Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. 
 



Pytanie 31. Wnioskuję o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC odpowiedzialności pkt 4.30. 
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; 
ODPOWIEDŹ 31. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. 
 

Pytanie 32. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w 
postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat? 

ODPOWIEDŹ 32. Zamawiający informuje, że wymienione zjawiska we wskazanym okresie nie 
wystąpiły. 

 

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem 
przyczyny. 

ODPOWIEDŹ 33. Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 34. 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 34. Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 35. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 
budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, 
groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych. 

ODPOWIEDŹ 35. Zamawiający informuje, że wskazane budowle nie zostały wskazane. 

 

Pytanie 36. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach 
ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie 
technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, 
sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają 
stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, 
urządzenia? 

ODPOWIEDŹ 36. Odpowiedź udzielona w pytaniu 14. 

 

Pytanie 37. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej 
wartości?  

ODPOWIEDŹ 37. Zamawiający w tym momencie nie ma takich planów, jednak nie można takiej 
sytuacji wykluczyć. 
 

Pytanie 38. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie 
zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie 
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 



ODPOWIEDŹ 38. Odpowiedź udzielona w pytaniu 12. 

 

Pytanie 39. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek- prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności- 100.000,00 zł dla jednego i wszystkich wypadków w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 39. Zamawiający informuje, że jego intencją było ubezpieczenie całych budynków, 
których jest współwłaścicielem. W związku z tym nie ma możliwości wprowadzenia limitu do 
przedmiotowej Klauzuli. Limitem odpowiedzialności w przypadku tych budynków pozostaje suma 
ubezpieczenia wskazana w tabeli z wykazem tych budynków. 

 

Pytanie 40. W odniesieniu do wykazu budynków poz. 17-28, 30, 32-36, 41-49, 57-58 prosimy o 
potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia stanowią wartości lokali gminnych zgłoszonych do 
ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie wartości zgłoszonych 
budynków. 

ODPOWIEDŹ 40. Podane w tabeli sumy są wartością całych budynków. Z uwagi na fakt, że w 
przypadku potencjalnych szkód Gmina będzie musiała odbudować uszkodzone mienie w całości (z 
ważnych społecznych powodów) – ubezpieczenie obejmuje w całości budynki w których Gmina 
pozostaje właścicielem części tych budynków. 

 

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy 
drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych 
jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

ODPOWIEDŹ 41. Odpowiedź udzielona w pytaniu 22. 

 

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości) 

ODPOWIEDŹ 42. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 43. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 
szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że 
z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy 
obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest 
osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

ODPOWIEDŹ 43. Odpowiedź udzielona w pytaniu 23. 

 

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy 
związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, 
rafting, canyoning itp. 

ODPOWIEDŹ 44. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 45. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie 
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz 



innych encefalopatii gąbczastych. 

ODPOWIEDŹ 45. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 46. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej, chodzi o 
osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej  (np. pkt. 4.22) 

ODPOWIEDŹ 46. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 47. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody w mieniu osób trzecich 
powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkody w środkach transportu- prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny limit akceptowalny przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 47. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego limitu w 
wysokości 100 000,00 zł 

 

Pytanie 48. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem OC za szkody w mieniu chronionym, 
przechowywanym przez Ubezpieczającego, prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi 
parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich i ile ich jest? 

ODPOWIEDŹ 48. Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego. 

 

Pytanie 49. Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC 
Ubezpieczonego ponoszonej zgodnie z art. 448 KC w związku z art. 23 i 24 KC z tytułu naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych. 
ODPOWIEDŹ 49. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 50. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat 
i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji bądź udostępniania danych 
elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane: 

 przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych, 
 przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych, 
 przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych, 
 przez transmisję informacji lub danych poufnych, 
 w związku z przetwarzaniem danych, 
 w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania. 
 przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające 

pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej. 
 przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencje osób trzecich w system 

informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania. 
ODPOWIEDŹ 50. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 51. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku 
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 

ODPOWIEDŹ 51. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 



Pytanie 52. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych czy również niebezpiecznych. Jeśli niebezpiecznych, to prosimy o 
informację nt. rodzaju przyjmowanych odpadów niebezpiecznych, rodzaju czynności 
wykonywanych w zw. ze zbiórką tych odpadów. 

ODPOWIEDŹ 52. Wszystkie szczegóły dotyczące działalności PSZOK-u zawarto w pytaniu 24. 

 

Pytanie 53. Prosimy o informację nt. maksymalnej ilości odpadów znajdujących się w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w ciągu jednego dnia, gdzie i w jaki sposób odpady te są 
przechowywane. 

ODPOWIEDŹ 53. Odpady nie są wywożone codziennie tylko po zapełnieniu odpowiedniego 
boksu, średnio od 1 tygodnia do 2 tygodni 

 

Pytanie 54. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do pkt. 4.15 dot. Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów obowiązują również zapisy w pkt. 4.14 ppkt. 1 – 4. 

ODPOWIEDŹ 54. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 55. W odniesieniu do rozszerzenia 4.17. „odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji 
lub współorganizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, 
rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z 
włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, 
szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu …”, prosimy o 
modyfikację poprzez dodanie następującej modyfikacji: „Zakres ochrony nie obejmuje kradzieży 
pojazdów”. 

ODPOWIEDŹ 55. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie kradzieży pojazdów w odniesieniu 
do rozszerzenia 4.17. 

 

Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z 
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 
trzeciej. 

ODPOWIEDŹ 56. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych dróg publicznych. 

ODPOWIEDŹ 57. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 

ODPOWIEDŹ 57. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie 
dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia. 

ODPOWIEDŹ 59. Zamawiający potwierdza powyższe. 



 

Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

ODPOWIEDŹ 60. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

ODPOWIEDŹ 61. Zamawiający informuje, że istotne zmiany umowy, które przewidziano w tym 
postępowaniu zostały wskazane w specyfikacji (istotne postanowienia umów dla poszczególnych 
części zamówienia). Wszystkie inne zmiany będą wymagały zgody obu stron 

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany 
wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku 
podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że 
suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone 
bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów 
odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 

ODPOWIEDŹ 62. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 63. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie 
zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu 
stron. 

ODPOWIEDŹ 63. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 64. Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie 
zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy. 

ODPOWIEDŹ 64. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie okresu 6 miesięcy. 

 

Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności 
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 65. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 66. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 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 66. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 67. Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 

ODPOWIEDŹ 67. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 68. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej 
klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że 



klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 

ODPOWIEDŹ 67. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 68. W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenia przedmiotowe i zakresowe zawarte w OWU 
Wykonawcy.   

ODPOWIEDŹ 68. Zamawiający potwierdza, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia 
odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy w stosunku do rozszerzenia ubezpieczenia OC o 
czyste straty finansowe mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 

 

Pytanie 69. W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy 
o informację odnośnie planowanych prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na 
budowę wraz z szacowaną wartością prac. 

ODPOWIEDŹ 69. Zamawiający informuje, że w tym momencie nie na takiego planu, jednak prace 
takie w okresie ubezpieczenia nie są wykluczone. 

 

Pytanie 70. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – 
proponujemy 300.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 70. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 71. W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość 
odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany 
byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego 
stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ 71. Zamawiający doprecyzowuje, że: „wysokość odszkodowania w żadnym 
wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby 
uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej 
lokalizacji. 

 

Pytanie 72. Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną 
ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, 
spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”. 

ODPOWIEDŹ 72. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na pierwszą część zapisu tj.: „Ochroną 
ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP”. Na 
pozostałą część Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 73. Prosimy o informację jakiego rodzaju szkody miałyby zostać objęte ochroną w ramach 
rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora. 

ODPOWIEDŹ 73. Ochrona winna obejmować odpowiedzialność inwestora za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z organizowaniem procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy - 
Prawo budowlane. 

 

Pytanie 74. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 



wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności 
osoby trzeciej. 

ODPOWIEDŹ 74. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytane 75. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 
będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 
określony zapisami SIWZ. 

ODPOWIEDŹ 75. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 76. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk nienazwanych 
w przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnej zastosowanie mają wyłączenia opisane w OWU 
Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ 76. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 77. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 
ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe 
dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie 
ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym). 

ODPOWIEDŹ 77. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 78. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość. 

ODPOWIEDŹ 78. Zamawiający informuje, że w ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych kwoty wypłaconych odszkodowań są aktualne, natomiast w ubezpieczeniu komunikacji 
jest dodatkowa wyplata z ubezpieczenia AC na kwotę 4 235,36 zł. Założono również rezerwy na 
kwotę ok 10 tyś zł 

 

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana szkodowość obejmuje zdarzenia począwszy od 
01.01.2016. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie okresu za jaki została 
sporządzona szkodowość. 

ODPOWIEDŹ 79. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 80. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 
różnic 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

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 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia 



mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu 
elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi). 

ODPOWIEDŹ 80. 

a) Zamawiający we wskazanym okresie był ubezpieczony w zakresie wszystkich ryzyk 
zawartych w SIWZ 

b) Wszystkie lokalizacje będące własnością Zamawiającego były dotychczas ubezpieczane 

c) Zakres ochrony we wskazanym okresie była analogiczny do określonego w SIWZ 

d) Franszyzy i udziały własne były w poprzednich latach zniesione. 

 

Pytanie 81. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia Assistance będzie 
dotyczył wyłącznie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia Auto Casco, których wiek nie 
przekracza 15 lat. 

ODPOWIEDŹ 81. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 82. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
nie oczekuje ochrony na terytorium Ukrainy. 

ODPOWIEDŹ 82. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 83. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.07.2019 r.  

ODPOWIEDŹ 83. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
04.07.2019 r.. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.     
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