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Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r.  
 
 
OG.271.1.2016  

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe 
wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków 
ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017”. 

 

 
     Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 
1. Czy Zamawiaczy wyraża zgodę aby suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odpowiadała 

wartości odtworzeniowej – dla sprzętu, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat oraz wartości 

rzeczywistej – dla sprzętu pozostałego?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych 

zniszczeniem lub objętych akcja ratowniczą , proponowany limit 500 000 zł. ?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w zakresie skażenia i zanieczyszczenia mienia 

wskutek zdarzeń losowych, proponowany limit 200 000 zł.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w katastrofie budowlanej z 3 000 000 zł. 

Na  1 000 000 zł. ?   

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli reprezentantów, proponowany limit  

100 000 zł.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  
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6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu od zalań wszelkiego rodzaju w, proponowany 

limit  500 000 zł?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na imprezy masowe nie podlegające pod 

ubezpieczenie obowiązkowe, proponowany limit  200 00 zł?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do powodzi, proponowany limit 5 000 000  zł?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

9. Prosimy o podanie najwyższej sumy ubezpieczenia przypadającą na jedną jednostkę organizacyją (PML).  

Odpowiedź:  

PML wynosi 15 mln zł.  

 

10.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 

Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli 

stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i 

potwierdzenia powyższych kontroli protokołami  okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego 

wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do 

niniejszych dokumentów.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

11.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 

Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to 

Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy 

uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy 

uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy 

wszystkich rodzajów ubezpieczeń.  

Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, 

posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  
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12.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

następującego zapisu:  

„Ubezpieczającego zobowiązuje się do: 

a)zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników wciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody  

b)zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej 

c)usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b)w terminie 3 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o 

tych zagrożeniach. 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania sieci dróg, ulic i chodników z odpowiedzialności 

Towarzystwa wyłączone zostają szkody powstałe w przypadku niedokonywania okresowej (minimum raz w miesiącu) kontroli stanu 

dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona również w przypadku 

nieprzedstawienia protokołów z wymienionych kontroli okresowych”  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

13 .Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku franszyzy integralnej w wysokości 200 zł?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

14.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Ubezpieczeniu szyb od stłuczenia franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 50zł?  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

15 .Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych franszyzy integralnej w wysokości 200 zł  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

16.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 zł.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

17.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w udziale 

własnym 5% wartości szkody nie mniej niż 100 zł.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  
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18. Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie wystąpiła powódź oraz czy lokalizacje 

zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym? Jeśli tak to prosimy o wykaz 

lokalizacji tych budynków.  

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduję się w SIWZ – załącznik 15.  

 

19. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji, jeśli tak  to prosimy 

wykaz tych budynków.  

Odpowiedź:  

Na dzień udzielania odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. 

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mogą pojawić się takie budynki, dlatego Zamawiający wymaga 

wprowadzenia do zakresu ochrony możliwości ubezpieczenia tych budynków w zakresie FLEXA.  

 

20. Czy Zamawiający posiada jakieś budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o wskazanie 

tych budynków?  

Odpowiedź:  

Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki.  

 

21. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o 

wskazanie które to budynki.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wpisane do rejestru zabytków będące pod nadzorem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający 

nie uwzględnia w sumie ubezpieczenia wartości zabytkowej budynków.  

 

22. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane 

przeglądy?   

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduję się w SIWZ – załącznik 15.  

 

23. proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy 

techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

Odpowiedź:  

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne przeglądy i są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

24. Czy Zamawiający jest właścicielem lub zarządcą wysypiska śmieci, sortowni ? 

Odpowiedź:  
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Odpowiedź znajduję się w SIWZ – załącznik 15.  

 

25. Jeśli Zamawiający zarządza, posiada lub prowadzi przychodnie lekarskie, szpitale proszę o 

potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta odpowiedzialność związana z prowadzeniem lub 

zarządzaniem szpitalami oraz zakładami opieki zdrowotnej, jak i udzielaniem przez nie świadczeń 

zdrowotnych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zarządza, nie posiada i nie prowadzi przychodni lekarskich ani szpitali. Zamawiający 

potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęta odpowiedzialność związana z prowadzeniem lub 

zarządzaniem szpitalami oraz zakładami opieki zdrowotnej, jak i udzielaniem przez nie świadczeń 

zdrowotnych.  

 

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej pracodawcy , 

proponowany limit 200 000 zł. ? 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za produkt , 

proponowany limit 200 000 zł. ? 

Odpowiedź:   

Obowiązują zapisy z SIWZ – limit 200.000 PLN.  

 

28.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu za szkody wyrządzone podczas podróży 

służbowych, proponowany limit 100 000 zł. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

29.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przez praktykantów, stażystów oraz osoby skierowane wyrokiem sądu do prac społecznych lub 

interwencyjnych, proponowany limit 100 000 zł.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
30. Prosimy o zmianę zapisu w Ryzyku Ognia i EEI z zapisu osuwania się ziemi na zapis iż osuwanie się 
ziemi nie  jest spowodowane działalnością ludzi   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  

 
31. Wprowadzenie dla II grupy (drogi ,chodniki, mosty) Limitu 300 000zł  

Odpowiedź:  
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Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
32. Prosimy o Usunięcie  klauzuli „Przeoczenia zgłaszania mienia”  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

33. W OC Pracodawcy –Usunięcie ryzyk zawał i udar mózgu   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  

 
34. Prosimy o zmianę treści w Klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód  na: 
 
Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód: 

1.     Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody 
lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie. 
 

2.     Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane 
oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin 
w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, 
itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody). 

 
3.     Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy: 
1) wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących 

załączników, specyfikacji, zestawień itp., 
2) dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone. 

         
4.     Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, 

a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia. 
 

5.     Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania 
prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono 
przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  

 
35. Prosimy o podanie przyczyn szkód w rozbiciu na szkody w tym ogniowych za rok 2015 , jakie czynności 
podjęto w celu zminimalizowania takich szkód.  

Odpowiedź:  

W roku 2015 zanotowano wysoką szkodowość w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

z powodu pożaru budynku. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie odpowiadające wartości księgowej 

brutto budynku – czyli 100.000 PLN.  

 
36. Prosimy o obniżeni Limitu w OC zarządcy z 500 000 PLN na 250 000PLN 
W pkt.7 zał. 1  Ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej OC Deliktowo Kontraktowe ppkt. 5   

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
37. Prosimy o Usunięcie klauzuli Wyrównania sumy ubezpieczenia i limitów  
odpowiedzialności w pkt. 9 w zał. 1 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  

 
38. Prosimy o Usunięcie klauzuli automatycznego przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie w pkt. 9 w 
zał. 1 
 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
39. Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie 
OWU Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ - W OWU poszczególnych ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy niezgodne 

zakresem ubezpieczenia przedstawionym w SIWZ.  

W przypadkach spornych pierwszeństwo nad OWU mają zapisy specyfikacji.  

 
40. Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia, wysokość franszyz/udziałów własnych był analogiczny                        
w latach ubiegłych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia, wysokość franszyz/udziałów własnych był analogiczny                   
w latach ubiegłych.  
 
41. Prosimy o przedstawienie szkodowości w rozbiciu na poszczególne zdarzenia/wypadki z podaniem 
przyczyny szkody.  

Odpowiedź:  

Raporty o szkodach przedstawiane są ogólnie o zostały przypisane do poszczególnych ryzyk w ramach 

programu ubezpieczeniowego. W roku 2015 zanotowano wysoką szkodowość w ramach ubezpieczenia od 

ognia i innych zdarzeń losowych z powodu pożaru budynku. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie 

odpowiadające wartości księgowej brutto budynku – czyli 100.000 PLN.  

 
42. Prosimy o zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 5-12-2016 lub na inny termin możliwy do 
akceptacji przez Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na 2 grudnia 2016.  
 
43. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający dopuszcza modyfikację definicji huraganu na wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, 
ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie 
huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek 
uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. 

 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
44. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
dla ryzyka przepięć zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę  

 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
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1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane  
     zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego  
     przyczyn zewnętrznych.  
 
2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne  
    dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych     
    w obwodach elektrycznych. 
 
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia  
    zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory,  
    filtry).  
 

      4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze  
          stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia,  
          przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach   
         przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

 
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 60.000,00 zł  

  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
45. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o potwierdzenie że klauzula wypłaty odszkodowania będzie miała zastosowanie wyłącznie w 
przypadku odtworzenia mienia przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od daty powstania szkody  

 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

46. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający uzna za spełniającą wymogi klauzule rozmrożenia  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony  
o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach 
klimatyzowanych na podanych niżej zasadach: 

1. Wykonawca odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych oraz mienia osób trzecich na skutek 
ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym 
utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę 
istnieje odpowiedzialność Wykonawcy na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony 
prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych i / lub urządzeń klimatyzacyjnych. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą 

chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów, 
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach 

klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6  godzin 
bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / 
klimatyzacyjnego 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, 
uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej 
temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w 
ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia 
w sprzedaży lub dostawie 

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5.000,00 zł 
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu 

chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym,  bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według 
rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu 
sporządzonego po szkodzie. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
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47. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez usunięcie klauzul: 

Klauzula remontowa, Klauzula rozbudowy i przebudowy: oraz uznanie za spełniającej wymogi Zamawiającego poniższej 
klauzuli  
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku 
z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, 
że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
48. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Dla 
klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących 
odpowiedzialność wykonawcy.  

1) mienie wyłączone z eksploatacji  podlega stałemu dozorowi; 
2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio 

zakonserwowane; 
3) wszystkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji 
4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) 

utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów.  
 
49. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciwkradzieżowych mając na uwadze klauzule 
ich akceptacji dla wszystkich lokalizacji lub usunięcie klauzul mówiących o ich akceptacji. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ – na postawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wskazuje, że informacje dotyczące wykazu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych są 

poufne i zostaną przekazane wykonawcom drogą elektroniczną na ich życzenie. Wykonawcy są zobowiązani 

złożyć oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji poufnych (załącznik nr 6) i wskazać adres e-mail, na 

który mają zostać przesłane informacje poufne. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje wykonawców, którym 

przekazał informacje poufne do zachowania ich w tajemnicy, gdyż ich ujawnienie może prowadzić do 

powstania szkody. W przypadku naruszenia obowiązku poufności Zamawiający jest uprawnionych do 

dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.  

 
50. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Dla 
klauzuli wandalizm prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód estetycznych oraz graffiti w wysokości 
10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
51. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
dla ryzyka katastrofy budowlanej zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku 
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu 
niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie 
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ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
-  których wiek przekracza 50 lat  
-  nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 
-  tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
-  użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

52. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności 
cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi 
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  
 
53. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia  

- Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – min. 500 PLN  
            - Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem – min. 100 USD lub 500 PLN 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
54. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o informację dotyczącą opisu przechowywania oraz transportowania gotówki – podania ilości 
transportów w ciągu miesiąca.  

Odpowiedź:  

W ramach wszystkich jednostek gminy jest to około 5 transportów w każdy dzień roboczy.  

 
55. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej  

 

Klauzula kradzieży zwykłej 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: 

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych 
przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana 
jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu 
objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane 
błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 
ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty 
płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące 
w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich 
wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, 
niewykonanie lub utratę zlecenia, 
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e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
56. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem.                  
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 
5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  
 
57. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem.                  
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                                       
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego.  
 
58. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem.                   
Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem 
konserwatora  budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz przeznaczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wpisane do rejestru zabytków będące pod nadzorem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający 

nie uwzględnia w sumie ubezpieczenia wartości zabytkowej budynków.  

 

59. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem.                   
Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak 
proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający 
w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony 
przeciwpowodziowej?  

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduję się w SIWZ – załącznik 15.  
 
60. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem.                        
Dla budynków drewnianych prosimy o informację  

a. czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, 
kiedy została wykonana impregnacja i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana  

b. czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką 
cementową 

c. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie 
palne 

d. czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.  
e. w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich e lementów instalacji  elektrycznej  (np. 

rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja 
wykonana z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy 
pomocy uchwytów izolujących, 

f. czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, 
gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,  

g. czy drewniane elementy konstrukcyjne budynków są obudowane/pokryte płytą gipsowo -
kartonową, tynkiem lub wylewką cementową.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada budynków w 100% drewnianych.  
 
61. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
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Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwsze ryzyka na sumy stałe dla „Grupa II, wszystkie sieci, 
przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place, itp. z wyjątkiem mienia w pozycji nr 
1” 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
62. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o określenie całkowitej wartości mienia należącego do Zamawiającego wchodzącego w skład „Grupa 
II, wszystkie sieci, przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place, itp. z wyjątkiem 
mienia w pozycji nr 1” 

Odpowiedź:  

Mienie znajdujące się w grupie drugiej często ma wartość początkową nieadekwatną do ich rzeczywistej 
wartości (mienie było przekazywane w użytkowanie, aportem lub jako mienie zamortyzowane podatkowo było 
wpisywane od KST jednostki z wartością symboliczną). Dlatego Zamawiający wprowadza ubezpieczenie na 
pierwsze ryzyko oraz podstawę szacowana wartości odszkodowania – wartość odtworzeniową.  
 
63. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwsze ryzyka na sumy stałe dla „Mienie z wykazu środków 
trwałych i innych wykazów ( np. minie dzierżawione, powierzone itp.), przedmioty niskocenne, maszyny, 
urządzenia, itp. nie ujęte w żadnej ewidencji, a będące własnością Ubezpieczonego lub przez niego 
użytkowane, księgozbiory. Z wyjątkiem mienia z pozycji nr 1 i nr 2” 
 

Odpowiedź:  

Mienie wymienione w pytaniu często ma wartość początkową nieadekwatną do ich rzeczywistej wartości 
(mienie było przekazywane w użytkowanie, aportem lub jako mienie zamortyzowane podatkowo było 
wpisywane od KST jednostki z wartością symboliczną). Dlatego Zamawiający wprowadza ubezpieczenie na 
pierwsze ryzyko oraz podstawę szacowana wartości odszkodowania – wartość odtworzeniową.  
 
64. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o określenie całkowitej wartości mienia należącego do Zamawiającego wchodzącego w skład „Mienie 
z wykazu środków trwałych i innych wykazów ( np. minie dzierżawione, powierzone itp.), przedmioty 
niskocenne, maszyny, urządzenia, itp. nie ujęte w żadnej ewidencji, a będące własnością Ubezpieczonego lub 
przez niego użytkowane, księgozbiory. Z wyjątkiem mienia z pozycji nr 1 i nr 2” 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma możliwości określenia całkowitej wartości mienia wskazanego w pytaniu.  
 
65. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie klauzuli reprezentantów o treści: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa 
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów przyjmuje się 
członków organów statutowych. Zastrzega się, że za czyny wszystkich pozostałych osób 
Ubezpieczyciel odpowiedzialność ponosi. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
66. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia o treści: 

 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI  
(Klauzula miejsca ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1)  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia 
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w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich 
do użytku. 
2)  
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, 
pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 
3)  
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.*  
4)  
Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 10% łącznej wartości sumy 
ubezpieczenia, 
5)  
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać 
ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  
6)  
Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może 
rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
67. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. Czy 
zamawiający zaakceptuje wprowadzenia Klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, oraz  klauzuli 
aktów terroryzmu z łącznym limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł; franszyzą 
redukcyjną 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł o treści; 

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK  SPOŁECZNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony 
ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji 
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub 
zamieszek społecznych.  

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są 
powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania 
skutków zakłóceń; 
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub 
przeciwstawienie się lokautowi; 
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania 
skutków takich czynności. 

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; 
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; 
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności 
przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 

4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 
1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, 
rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, 
blokady,  
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, 
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 
3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń 
wymienionych w pkt. 1 i 2. 

5. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia 
pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.  
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie 
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, 
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

 

Odpowiedź:  
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Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
68. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o przedstawienie informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ – na postawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wskazuje, że informacje dotyczące wykazu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkraedzieżowych są 

poufne i zostaną przekazane wykonawcom drogą elektroniczną na ich życzenie. Wykonawcy są zobowiązani 

złożyć oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji poufnych (załącznik nr 6) i wskazać adres e-mail, na 

który mają zostać przesłane informacje poufne. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje wykonawców, którym 

przekazał informacje poufne do zachowania ich w tajemnicy, gdyż ich ujawnienie może prowadzić do 

powstania szkody. W przypadku naruszenia obowiązku poufności Zamawiający jest uprawnionych do 

dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.  

 
69. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o wykreślenie zapisu: „koszty powołania konserwatora zabytków – limit odpowiedzialności 100 000,00 
PLN”. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

70. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o wykreślenie zapisu: „koszty związane z usuwaniem gniazd ptaków i owadów z ubezpieczonej 
lokalizacji – limit odpowiedzialności 6 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
71. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego uprzejmie prosimy o podanie wartości 
wyposażenia nie ujętego w ewidencji środków trwałych podlegającego ubezpieczeniu. 

Odpowiedź:  

Sprzęt elektroniczny jest wpisywany przez Zamawiającego do wykazów podawanych do ubezpieczenia – 
niezależnie od tego czy sprzęt wpisuje się do ewidencji środków trwałych czy też nie. Łączna wartość 
sprzętu została uwzględniona w podanych wartościach.  
 
72. Prosimy o przedstawieniu wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem wartości oraz roku produkcji. 

Odpowiedź:  

Wykazy sprzętu elektronicznego nie obejmują informacji o roku produkcji, tylko o dacie zakupu. Zamawiający 

wymaga ubezpieczenia sprzętu elektronicznego niezależnie od wieku.  

 

73. Czy Zamawiających zaakceptuje poniższą treść klauzuli aktów terroryzmu w odniesieniu do ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego: 

 
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.  
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie 
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.  
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, 
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.  
4. Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź:   

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

74. Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o modyfikacje definicji huraganu 
na zgodną z poniższą 

Za Huragan uważa się działania wiatru o prędkości powyżej 24,5 m/sek, wyrządzającego masowe 
szkody, potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku 
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu 
ubezpieczenia lub w sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu takiego wiatru; 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
75. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia  

a. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
- dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 5% wartości szkody  min. 300,00 PLN 
- dla oprogramowania – 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
76. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia może 
zostać doprecyzowany przez włączenie standardowych klauzul znajdujących się w OWU Wykonawcy w celu 
objęcia ochroną sprzętu czasowo wycofanego z eksploatacji, sprzętu elektronicznego przenośnego, pokrycia 
szkód w lampach elektronowych, systemów alarmowych i monitoringu zamontowanego w budynku i na 
budynkach. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
77. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zamawiający zaakceptuje 
wprowadzenie poniższej klauzuli dla (zastosowanie dla ubezpieczenia danych w oprogramowaniu i 
programach komputerowych) 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę 
o następującej treści: 
„W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania 
bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności  
     za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych,  
    spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.  
b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”. 
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu     do 
danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
78. Czy zamawiający zaakceptuje zmianę klauzuli wypłaty odszkodowania na klauzulę wartości księgowej 
brutto o treści: 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto 
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do 
ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 

2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do 
ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji. 
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.  
     Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą  ubezpieczenia dla 

danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy 
wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 
5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.   
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Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

79. Czy dla sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej 
klauzuli? 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat, iż Wykonawca wypłaca 
odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej 
wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
80. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie klauzuli reprezentantów o treści: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa 
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów przyjmuje się 
członków organów statutowych. Zastrzega się, że za czyny wszystkich pozostałych osób 
Ubezpieczyciel odpowiedzialność ponosi. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

81. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie klauzuli IT o treści: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/ warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę 
o następującej treści: 
W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania 
bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za 
jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane 
zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.  
2) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. 1).  
3) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub 
dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w 
działalności  z powodu szkód określonych  w pkt. 1). 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
82. Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej  

 
Klauzula włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania dla sprzętu elektronicznego 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że w ramach 
niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w 
czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia .  
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu 
objętym ubezpieczeniem, powstałe w wyniku : 
1. kradzieży „zwykłej” rozumianej jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia  w celu jego 
przywłaszczenia,  
2. kradzieży dokonanej przy braku wymaganych zabezpieczeń o których mowa w § 2 ust. 10 owu,  
3. kradzieży urządzeń zewnętrznych należących do Ubezpieczającego, zainstalowanych na budynkach lub budowlach 
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego, o ile urządzenia te zostaną zainstalowane i zabezpieczone 
w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
4. dewastacji ( wandalizmu ) sprzętu elektronicznego rozumianego jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w powiązaniu lub bez powiązania z ryzykami o których mowa w pkt 1-3 niniejszej 
klauzuli . 
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest wyłącznie na terenie RP, oraz pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki   

           spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 

ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
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d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, 
niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności ( I ryzyko ) :  10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną i wszystkie 
placówki łącznie .  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
 
83. Prosimy o informację z tytułu jakiej prowadzonej przez Zamawiającego działalności wynika wymóg objęcia 
odpowiedzialnością szkód powstałych na terytorium Europy. 

Odpowiedź:  

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC na teren Europy wynika na przykład ze współpracy w ramach Unii 
Europejskiej i miast partnerskich; podróży służbowych i tym podobnych.  
 
84. Prosimy o informację jaki rodzaj mienia będzie przechowywany, kontrolowany, w jakim miejscu oraz w jaki 
sposób mienie będzie zabezpieczone. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma możliwości zaplanowania powyższych czynności z rocznym wyprzedzeniem. 
 
85. Prosimy o doprecyzowanie zapisów rozszerzających zakres ochrony o: 

1) Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dn. 08.03.1990r (t. j. Dz. U.  z 2013, poz. 594 z późn. 
zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w art. 7 ww. Ustawy, oraz aktów wydanych i nie wydanych lub 
decyzji przez organy Gminy i KC 

2) Odpowiedzialność za szkody w wyniku działań publicznych (podlimit 350 000,00 PLN):  
1. Działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, w której poszkodowany ze 
względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w żaden sposób przeciwstawić się nie mógł, 
2. Zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez 
prawo względy słuszności. 
3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego gminy w trakcie 
wykonywania powierzonych czynności, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze władczym, 
porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy publicznej w tym: 
a. działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, 
b. wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, 
c. wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, 
d. nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich 

wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa  
(nie dotyczy odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych określonej w ustawie z dnia 20.01.2011 r. o 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażone naruszenia prawa).  

 
Poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów w poniższym brzmieniu: 

 
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne  
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU  strony postanowiły rozszerzyć 

zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z 
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej. 

2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego; 
2) szkoda - czysta strata finansowa; 
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie 

określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu 

kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne 

względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego 

funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 
4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 150.000,00 zł 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  
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86. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z 
działalnością ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych w wysokości 50.000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
87. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będzie miał zastosowanie trigger loss occurrence. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia SIWZ o następujące zapisy:  
 

Klauzula czasowa:  

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie  
ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie 
szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od 
liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania 
pierwszej szkody.  
 

Definicje do klauzuli czasowej:  

Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a 
także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.  
 

Za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało 
zniszczone lub uszkodzone jego mienie.  
 

Za wypadek/zdarzenie szkodowe -  uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, 
uszkodzenie lub zniszczenie mienia – takie zdarzenie objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w 
następstwie którego wobec Ubezpieczającego/ubezpieczonego mogą zostać wysunięte roszczenia.  
 
88. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania regresu w odniesieniu do szkód wyrządzonych 
umyślnie. 

Odpowiedź:  

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkody wyrządzone umyślnie nie są objęte ochroną, a w ramach 
ubezpieczenia mienia działa klauzula reprezentantów.  

 
89. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej limit 
odpowiedzialności dla klauzuli kosztów dodatkowych jest określony w ramach sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej limit 
odpowiedzialności dla klauzuli kosztów dodatkowych jest określony w ramach sumy gwarancyjnej. 

 
90. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej klauzuli 
niezmienności stawek 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
91. W odniesieniu do zakresu ujętego w SIWZ odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
spowodowane w podziemnych urządzeniach i instalacjach prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność 
Wykonawcy zaistnieje o ile Zamawiający każdorazowo przed przystąpienia do prac zapozna się dokumentacją 
techniczną w szczególności z mapami obszaru objętego pracami na którym wskazano istniejące na terenie 
prac budowalnych podziemne urządzenia i instalacje. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy zaistnieje o ile Zamawiający każdorazowo przed 
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przystąpienia do prac zapozna się dokumentacją techniczną w szczególności z mapami obszaru objętego 
pracami na którym wskazano istniejące na terenie prac budowalnych podziemne urządzenia i instalacje. 

 
92. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się: 

a.  Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych  
b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych 
c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych  
d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduje się w SIWZ – załącznik 15.  

 
93. Prosimy o wykreślenie w klauzuli kosztów dodatkowych pkt 14 „koszty poniesione przez Ubezpieczonego 
w celu odtworzenia flory bakteryjnej oraz koszty poniesione z tytułu zwiększonych opłat środowiskowych, 
związane z nagłym zatruciem osadu czynnego (flory bakteryjnej) w reaktorach biologicznych rzez przedostanie 
się substancji niebezpiecznych (np. substancje ropo chodne, tłuszcze, odpady płynne) do sieci kanalizacyjnej 
Ubezpieczonego w tym niedozwolony zrzut substancji niebezpiecznej przez osoby trzecie – podlimit 200 
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

94. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu 
wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:  

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) skażenia biologicznego,  chemicznego oraz radioaktywnego.  
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  
 
95. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu 
wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu 

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych 
alarmów oraz innych aktów niemających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 
etnicznego, rasowego 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

96. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula remontowo oraz rozbudowy i przebudowy dotyczy jedynie tych prac 
na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

97. Prosimy o informacje jakie w okresie ubezpieczenia planowane są remonty, modernizacje, przebudowy, w 
tym w szczególności charakteru, zakresu i wartości tych prac, czasu trwania (w tygodniach) ich wykonywania 
– dotyczy to prac wymagających pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź:  

Zamawiający planuje inwestycje w przyszłym roku o wartości około 20 mln zł. W tej chwili jest planowany i 
zatwierdzany budżet – tak szczegółowych informacji Zamawiający nie jest w stanie podać na dzień 
dzisiejszy.  
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98. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe Ubezpieczony posiadane we wszystkich lokalizacjach spełniają minimalne wymagania 
prawy i normy bezpieczeństwa. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w lokalizacjach spełniają minimalne 
wymagania prawa i normy bezpieczeństwa. 

 
99. Prosimy także o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń zdania, że:… „o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe 
spełniają minimalne wymagania przepisów prawa, oraz że w trakcie zdarzenia były włączone i sprawne.” 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 
100. W odniesieniu do kl. przeoczenia wnosimy o jej usunięcie.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
 

101. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu dla powyższej klauzuli w wysokości 200.000,00 
zł na wszystkie zdarzenia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia – dla klauzuli przeoczenia.  
 
102. Prosimy o informację nt. wartości majątku posiadanego przez klienta – w odniesieniu do mienia, które 
zgodnie z SIWZ ubezpieczane jest na pierwsze ryzyko: z limitem 500.000,00 zł – grupa II oraz 1.500.000,00 
zł – mienie z wykazu środków trwałych i innych wykazów. 

Odpowiedź:  

 
Mienie wskazane w pytaniu ma wartość początkową nieadekwatną do ich rzeczywistej wartości (mienie było 
przekazywane w użytkowanie, aportem lub jako mienie zamortyzowane podatkowo było wpisywane od KST 
jednostki z wartością symboliczną). Dlatego Zamawiający wprowadza ubezpieczenie na pierwsze ryzyko oraz 
podstawę szacowana wartości odszkodowania – wartość odtworzeniową. Zamawiający nie ma możliwości 
podania łącznej wartości majątku.  
 
103. Jaka jest wartość zgłoszonych do ubezpieczenia sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy 
wodociągowych, dróg, chodników, placów? 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak w pytaniu 102.  
 
104. W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o 
informację nt. posiadanego mienia wyłączonego z eksploatacji, planów w tym zakresie w najbliższych dwóch 
latach oraz powodów wyłączenia.  

Odpowiedź:  

Na dzień udzielania odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. 

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mogą pojawić się takie budynki, dlatego Zamawiający wymaga 

wprowadzenia do zakresu ochrony możliwości ubezpieczenia tych budynków w zakresie FLEXA.  

 
105. Prosimy o informację, w jaki sposób mienie wyłączone z eksploatacji zabezpieczone jest pod względem 
przeciwkradzieżowym i przeciwpożarowym oraz w jaki sposób zabezpieczone jest przed techniczną 
degradacją. 

Odpowiedź:  

Odpowiedz jak w pytaniu 104.  
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106. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji do 
FLEXY czyli pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, implozji, upadku statku powietrznego, 

Odpowiedź:  

Odpowiedz jak w pytaniu 104.  
 
107. W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji wnosimy o 
wprowadzenie zapisów że: „Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.” 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

108. Odnośnie kosztów powołania konserwatora zabytków prosimy o informacje czy do obecnej umowy 
zgłaszane są budynki / budowle będące pod ochroną konserwatora budynków? Jeśli tak to prosimy o 
informacje jakie to budynki, jaka jest ich wartość, konstrukcja oraz rok budowy.  

Odpowiedź:   

Odpowiedź jak w pytaniu 58.  

 
109. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 10.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

110. W odniesieniu do kradzieży zwykłej wnosimy o potwierdzenie iż klauzula nie ma zastosowania do gotówki 
i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia, 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do kradzieży zwykłej klauzula nie ma zastosowania do gotówki i 
wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.  
 
111. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

„że: Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej:  
„że: Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.” 

 
112. W ubezpieczeniu sprzętu elektroczniego - prosimy o zmianę dt. wypłaty odszkodowania wg wartości 
księgowej brutto, tylko dla sprzętu nie starszego niż 10 lat. Dla starszych wypłata nastąpi wg wartości 
rzeczywistej.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

113. Dla ryzyka szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 
100.000,00 zł odnoszącego się do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  
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114. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego - prosimy o usunięcie klauzuli przeoczenia zgłoszenia mienia 
do ubezpieczenia 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

115. W przypadku braku zgody prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przeoczenia w 
wysokości 250.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu dla klauzuli przeoczenia w wysokości 200.000 PLN.  

 

116. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o wprowadzenie zapisu: „że: Ubezpieczający 
zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą 
lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów.  

 

117. Prosimy o informacje w uzgodnieniach dodatkowych dotyczącym przenośnego sprzętu co rozumiemy 
pod sformułowaniem zachowania dodatkowych środków ostrożności oraz dodatkowych zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w pojeździe? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego 
takich zapisów, które zawężają odpowiedzialność ubezpieczyciela i wprowadzają dodatkowe wymagania 
dotyczące zabezpieczeń.  

 
118. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami proszę o 
informację czy bieżące usuwaniem zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym. 
W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis lub potwierdzenie podsiania 
ubezpieczenia OC  przez te podmioty.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że bieżące usuwaniem zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom 
zewnętrznym i jest wymagane ubezpieczenie OC od tych podmiotów.   
 
119. Prosimy o potwierdzenie, ze  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie mające 
charaktery imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, 
samochodowych 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie mające charakteru 
imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, 
samochodowych.  
 
120. Nieruchomości mieszkaniowe. Prosimy o udzielenie następujących informacji: 

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w 
częściach wspólnych; 
- wiek i stan techniczny budynków; 
- wskazanie budynków, w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty 
generalne; 
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu 
posiadania i administrowania: 
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, 
- nieruchomościami będącymi niezalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

Odpowiedź:  

Wykazy lokalizacji wraz z opisem zabezpieczeń Zamawiający wydaje na wniosek (odpowiedź jak w pytaniu 
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49) . Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  
 
121. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ochrony nie będzie obejmował:  

- posiadania, użytkowania, zarządzania  lub administrowania  wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej z  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   
- prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi 
odprowadzania ścieków i kanalizacji 
- Prowadzenia działalności  transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego 
(autobusy i tramwaje) 

Odpowiedź:  

Zamawiający prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  
Zarząd Dróg i Służby Komunalne nie prowadzi jakichkolwiek działań związanych z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiwaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpady gromadzone w 
PSZOK są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w 
Knurowie.  
Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi 
odprowadzania ścieków i kanalizacji, oraz nie prowadzi działalności transportowej (tramwaje).  
 
122. Prosimy o wyłączenie z ryzyka OC pkt 14)Ubezpieczenie obejmuje szkody (miedzy innymi wycięcie 
drzew, krzewów, zniszczenia ogrodzeń, trawników, chodników, i nasadzeń, itp.) jakie zostaną wyrządzone 
osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami drogowo – kanalizacyjnymi oraz oczyszczeniem Gminy 
i Miasta itp.,” 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 
123. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

124. Prosimy o udzielenie następujących informacji: 
 - liczba personelu pedagogicznego i opiekuńczego z podziałem na nauczycieli/ wychowawców i 

opiekunów 
 - rodzaj i liczba/rok organizowanych imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma możliwości zaplanowania z rocznym wyprzedzeniem wszystkich imprez na terenie Gminy 
oraz ilości wymaganych opiekunów.  

 
125. W odniesieniu do punktu 8 ust. 7) „Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze 
względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości…” Prosimy o dopisanie: „[…] o ile stan ten nie był 
przyczyną zdarzenia”  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 
 

126. W odniesieniu do pkt 5) Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami SIWZ - odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT. Do wypłaty 

wystarczy przedstawienie kserokopii Faktury VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
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127. Jeśli sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT to wnioskujemy aby wypłata była również bez 
podatku VAT. Zgodnie z art. 824 KC suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. W przypadku braku zgody prosimy o przedstawienie podstawy prawnej do odstąpienia od 
stosowania przepisu bezwzględnie obowiązującego (art. 824 k.c.) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 824 KC suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  
 
128. W odniesieniu do punktu 8 ust. 7) „Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze 
względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości…” prosimy o wprowadzenie zapisu: 

„z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych 
elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądź z 
powodu nie zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.)” 
W przypadku braku zgody na ww. zapis, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na zalania wskutek złego stanu 
technicznego dachu lub innych elementów budynku. 
 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 
129. W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 2) niniejszej klauzuli. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść niniejszej klauzuli. 

Nowa treść:  

Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód: 
1.     Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody 

lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie. 
 

2.     Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane 
oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin 
w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, 
itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody). 

 
3.     Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy: 
1) wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących 

załączników, specyfikacji, zestawień itp., 
2) dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone. 

         
4.     Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, 

a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia. 
 

5.     Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania 
prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono 
przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 

 
130. W przypadku braku zgody na wykreślenie ust. 2) klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód wnosimy o zmianę 
zapisu „W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys 
dostarczony przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego” na „W przypadku nie dokonania oględzin w 
powyższym terminie Ubezpieczyciel rozpatrzy roszczenia na podstawie kosztorysu dostarczonego przez 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego” 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak w pytaniu 129.  
 
131. W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 3) niniejszej klauzuli. 
Argumentem przemawiającym za wykreśleniem w/w pkt z powyższej klauzuli jest fakt, że: Ubezpieczyciel nie 
może przewidzieć rodzajów szkód, jakie wystąpią w trakcie okresu ubezpieczenia. Szkody o wysokim stopniu 
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skomplikowania mogą wymagać konieczności uzupełniania dokumentacji więcej niż dwa razy. Jednocześnie 
terminy wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania reguluje kodeks cywilny, co jest prawnym zabezpieczeniem 
Ubezpieczonego przed stosowaniem przewlekłego procesu likwidacji szkód (art. 817 k.c.) 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak w pytaniu 129.  
 
132. Prosimy o zmianę klauzuli nowych lokalizacji na następującą: Z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku                            
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje 
automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane                               
z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w w przepisach prawa.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 
133. W odniesieniu do klauzuli niezmienności stawek prosimy o wprowadzenie zapisu: „z zastrzeżeniem 
rozliczeń wynikających z art. 816 kc”. W przypadku braku zgody prosimy o przedstawienie podstawy prawnej 
do odstąpienia od stosowania przepisu bezwzględnie obowiązującego (art. 816 k.c.) 

Odpowiedź:  

Ustawa Prawo zamówień publicznych  oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa zasady 
zawarcia oraz zmiany umowy. 
 
134. W odniesieniu do klauzuli niezmienności składek prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany 
wynikające również z tej klauzuli mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy) 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Klauzula nie stanowi jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Warunki zmiany umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

 

135. W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że spełniają 
one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych                                   
w stosownych warunkach.” 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 

136. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wyrównania sum i limitów odpowiedzialności nie dotyczy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.   

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla klauzulę z SIWZ.  
 
137. Prosimy o usunięcie klauzuli wyrównania sum i limit odpowiedzialności  

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla klauzulę z SIWZ.  
 
138. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o usunięcie, zapisu: Naliczanie dodatkowej składki za 
przywrócenie sumy ubezpieczenia lub limitu będzie zgodny z klauzula niezmienności stawek.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla klauzulę z SIWZ.  
 
139. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowie – w tym także wynikające z klauzuli wyrównania 
sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności - mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
(Zamawiającego i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Klauzula nie 
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stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez Zamawiającego ani przez 
Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy SIWZ.  

 
140. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o rozszerzenie formularza ofertowego tak aby zawierał 
on wszystkie limity odpowiedzialności oraz przedmioty ubezpieczone na pierwsze ryzyko. Prośba ta wiąże się 
z sytuacją, iż takie limity wymagają zawsze odrębnej kwotacji a niżeli przedmioty ubezpieczane na sumy stałe, 
dlatego też nie możemy ich łączyć i liczyć po jednakowej stawce.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla klauzulę wyrównania sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności z SIWZ.  
 
141. Prosimy o informacje czy spalona w 2015r. kamienica została odbudowana i czy jest zgłaszana do 
niniejszego postępowania? 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że spalona kamienica przy ul. Kościuszki 7 w Czerwionce-Leszczynach jest 
odbudowana i zamieszkała przez najemców oraz została ujęta do ubezpieczenia na 2017 rok. 
 
142. Prosimy o informacje na jaki dzień została przygotowana szkodowość. Jeśli nie na dzień ogłoszenia 
przetargu to prosimy o aktualizacje.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podaje zaktualizowaną szkodowość dotyczącą mienia i odpowiedzialności cywilnej:  

 

Rodzaj Ubezpieczenia Okres ubezpieczenia 

 

Liczba 
Szkód 

Wypłacone 
odszkodowania 

Zawiązane 
rezerwy 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń 
losowych 

2015-01-01 2015-12-31 21 166.505,09 zł 0,00 zł 

2016-01-01 2016-12-31 15 10.571,53 zł 0,00 zł 

Ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

2015-01-01 2015-12-31 3 4.304,85 zł 0,00 zł 

2016-01-01 2016-12-31 0 0,00 zł 0,00 zł 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich 

ryzyk 

2015-01-01 2015-12-31 1 0,00 zł 0,00 zł 

2016-01-01 2016-12-31 1 635,00 zł 0,00 zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej 

2015-01-01 2015-12-31 27 26.406,45 zł 0,00 zł 

2016-01-01 2016-12-31 17 10.203,78 zł 475,00 zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej – zarządcy 

nieruchomości 

2015-01-01 2015-12-31 1 0,00 zł 0,00 zł 

2016-01-01 2016-12-31 0 0,00 zł 0,00 zł 

 
Dane na dzień 28 listopada 2016 r.  
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143. Prosimy potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli jakieś budynki 
nie mają pozwolenia na użytkowanie prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.  

 

144. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego 
(pięcioletnie, roczne) obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, 
sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze, – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduje się w SIWZ – załącznik 15.  
 
145. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 

Odpowiedź:  

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
 
146. Prosimy o udzielenie informacji czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się takie o 
konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych 
drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny, obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, 
topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe–, jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie i podanie 
wartości jednostkowej bądź wartości % w ogólnej sumie ubezpieczenia budynków/budowli. 

Odpowiedź:  

Budynki takie stanowią około 20% sumy ubezpieczenia.  
 
147. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 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. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem SIWZ - w OWU poszczególnych ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy 

niezgodne zakresem ubezpieczenia przedstawionym w SIWZ.  

W przypadkach spornych pierwszeństwo nad OWU mają zapisy specyfikacji.  

 
148. Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną ( bądź zamieszczenie na stronie Zamawiającego) wykazów 
budynków i budowli podlegających ubezpieczeniu wraz z wskazaniem przynależności do danej jednostki, 
łącznej sumy ubezpieczeniowej przypadającej na daną jednostkę oraz informacjami nt. konstrukcji 
poszczególnych obiektów, zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, stanie dachów, 
roku budowy i informacjami nt. przeprowadzonych remontów. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak w pytaniu 49.  
 
149. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, 
wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu 
ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w 
dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie 
właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie 
internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są 
realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego 
powodu. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduje się w SIWZ – załącznik 15.  
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150. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie 
itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: 

- wskazanie procesów technologicznych  
- konstrukcji budynków  
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji 
- zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
- czy dane ryzyko było objęte ochroną w ramach obecnie obowiązującej umowy ubezpieczenia i czy 
były w stosunku do tego ryzyka jakiekolwiek ograniczenia ryzyka z tytułu szkód pożarowych  

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduje się w SIWZ – załącznik 15.  
 

151. Czy w ramach SIWZ mamy zgłoszone drogi, mosty? Jaka jest ich wartość 

Odpowiedź:  

Do ubezpieczenia są zgłoszone drogi i mosty w systemie pierwszego ryzyka.  
 

152. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy wynikające z z art.144 ust.1 pkt 2 do 6 pzp oraz 
wynikające z konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia oraz przypadków wskazanych w §8 i§9 wzoru 
umowy dla Części I i pkt 4 w części XiX SIWZ mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron (Zamawiającego 
i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

Wszystkie przypadki, określone w §8 i§9 wzoru umowy dla Części I i pkt 4 w części XiX SIWZ, stanowią 
katalog istotnych zmian, na których dokonanie w umowie Zamawiający oraz Wykonawca mogą wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez Zamawiającego ani 
przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa zasady zawarcia umowy w zamówieniach publicznych.  
 

153. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert o co najmniej 2 dni robocze tj, do 2 grudnia 2016r.  

Odpowiedź:  

Zamawiający przesuwa termin złożenia ofert na 2 grudnia 2016.  
 
 
154. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem. 
Prosimy o prosimy o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradu lub deszczu 
nawalnego jest wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, 
rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów 
dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na 
powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdują cym się w pomieszczeniach najętych, 
jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub 
dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia 
powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada 
do wody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy WIWZ.  
 
155. Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzialności cywilnej ( OC środowiskowego) zakres ubezpieczenie 
nie będzie obejmować „Roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów 
stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (szkody ekologiczne). 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szkód ekologicznych.  
 
156. Przyjęcie następującej definicji:  
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 OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI - nie spowodowane działalnością  ludzką ,osuwanie się  ziemi na stokach  

 ZAPADANIE SIĘ ZIEMI - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się  naturalnych, pustych 

przestrzeni w głębi Ziemi. 

Pytanie dotyczy ubezpieczenia od ognia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do definicji.  

 

157. Wnioskuję o wprowadzenie limitu (na jedno i wszystkie zdarzenia)  dla ryzyka: 

 Pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnętrz budynku wskutek działania mrozu – w wys. 

100 000,00zł, franszyza redukcyjna 10% szkody nie mnie niż 500,00zł.   

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 

158. Proponuję wprowadzenie limitu  (na jedno i wszystkie zdarzenia) w pozycji:  
Ryzyka dodatkowe dotyczące wszystkich: 
− sieci, 
− przyłączy kanalizacyjnych, 
− przyłączy wodociągowych 
w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 137 z 
późn. zm.): 

 Wspólny limit  w wys. 100.000,00zł z franszyzą redukcyjną. 10% szkody nie mniej niż 500,00zł dla: 
- Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych spowodowane prowadzonymi pracami, przez 
ekipy obce (z prawem regresu) lub własne, 
- Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych w wyniku prac prowadzonych niezależnie od 
Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody, 

 Limit w wys. 100.000,00zł z franszyzą redukcyjną 10% szkody nie mniej niż 500,00zł dla:  
- Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych na skutek niskich temperatur, jeżeli wyłączną przyczyną    

powstania szkody jest niska temperatura.  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
159.  Proponuję modyfikację Klauzuli wypłaty odszkodowania jak niżej: 

 Klauzula wypłaty odszkodowania: 
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia (technicznego, faktycznego rzeczywistego itp.) danego przedmiotu 
ubezpieczenia odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości w wartości odtworzeniowej danego przedmiotu ubezpieczenia, 
maksymalnie do wartości podanej w umowie ubezpieczenia, bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego, 
faktycznego, rzeczywistego itp. (według faktur); nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji  z 
zastrzeżeniem, że wartość ubezpieczonego mienie w dniu szkody nie przekracza 20% zadeklarowanej w polisie sumie ubezpieczenia   
- łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 50.000 PLN  
Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT. 
Wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej lub zgodnie z wycena rzeczoznawców maksymalnie do wartości podanej w umowie 
ubezpieczenia odnosi się do każdego przypadku remontu, naprawy lub braku możliwości naprawienia, wyremontowania lub 
odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia (w tym maszyn, aparatów, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, których wiek przekracza 5 lat).  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
160. Proponuję zastąpić Klauzulę remontową oraz Klauzulę rozbudowy i przebudowy, klauzulą o treści: 

 klauzula drobnych prac remontowo-modernizacyjnych - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w 
wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego lub na Jego zlecenie drobnych prac remontowo-modernizacyjnych, tj. takich 
które nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i dla których nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę, z następującymi limitami odpowiedzialności:  

- a) w przedmiocie ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia;  
- b) w przedmiocie drobnych prac remontowo-modernizacyjnych do kwoty 500.000,- PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

 Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
161. Proponuję zastąpić klauzulę mienia wyłączonego z eksploatacji, klauzulą o treści: 

 Klauzula rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w obiektach wyłączonych z 

eksploatacji 
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Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, zakres 
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się w obiektach wyłączonych z 
eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy), o 
ile na czas wyłączenia z eksploatacji: 
1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane; 
2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz Oświetlony w porze nocnej; 
3) sprzęt i instalacje ppoż. są stale utrzymane w gotowości do użycia. 

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
162. Proszę o wprowadzenie uzupełnienia w Klauzuli zabezpieczeń przeciw pożarowych:  

 Po słowie „ wystarczające”  pod warunkiem że zabezpieczenia p.poż są zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.  

163. Proszę o wprowadzenie w klauzuli wandalizmu/dewastacji 

 Limitu dla ryzyka graffiti w wys. 20.000,00zł na jedno i na wszystkie zdarzenia)  

Odpowiedź:  

Obowiązują zapisy z SIWZ.  

 
164. Pkt. 7, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Ust. a) Zakres ochrony, Poz. 1 /17 (Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o samorządzie Gminnym                              
z dn.08.03.1990r. ze szczególnym uwzg. zadań określonych w art.7ww.Ustawy, oraz aktów wydanych i nie 
wydanych lub decyzji przez organy Gminy i KC.  
Proszę o wprowadzenie limitu w wys. 350.000,00zł . 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500.000 PLN.  
 
165. Pkt. 8 – str. 15 
Proszę o wprowadzenie zapisu: 

 W pozycjach nieuregulowanych kwestiami zawartymi w SIWZ zastosowanie mają OWU 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem SIWZ - w OWU poszczególnych ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy 

niezgodne zakresem ubezpieczenia przedstawionym w SIWZ.  

W przypadkach spornych pierwszeństwo nad OWU mają zapisy specyfikacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


