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Wrocław, dnia 08.06.2018r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Oleśnickiego wraz z
jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

NR 67/2018/N/Oleśnica
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi,
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących
zmianach w SIWZ:
Pytanie nr 1:
W odniesieniu do
budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację nt.
Przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji – kiedy i w jakim
zakresie zostały wykonane?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z
określeniem przyczyny .
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały
dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet
jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 5:
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Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w zakresie poprawy stanu jakości dróg,
ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 6:
Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 7:
W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o
potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 8:
Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń
przeciwpożarowych następującym zapisem: „Ubezpieczyciel zwolniony jest z
odpowiedzialności, w przypadku gdy zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w
ubezpieczonej lokalizacji nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub nie posiadają
aktualnych przeglądów i badań”.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 9:
W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o
potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do
tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem
świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie
etc.)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie nr 12:
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z
organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz takie, gdzie
chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 13:
Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą
przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9
Pytanie nr 14:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting,
canyoning itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 15:
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona
uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych
umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.
Odpowiedź: Zamawiający podaje zastosowane franszyzy i udziały własne w
dotychczasowych umowach:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego
mienia - franszyza integralna: 200 zł
2) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia - franszyza integralna: 50
zł
3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji franszyza integralna: 200 zł
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami - franszyza
integralna: 200 zł
5) ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - franszyza integralna: 300 zł
6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - udział własny:
3%
Pytanie nr 16:
Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na
podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i
Wykonawcy).
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 18:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC nie obejmuje szkód
spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 19:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności
ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 20:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA,
Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania
zasobami nieruchomości komunalnych.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 22:
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w
SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z
których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.
Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień
publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności,
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta
ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z
dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?
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Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 24:
Prosimy o wykreślenie § 7 Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I).
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 25:
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów
przeprowadzonych remontów, przeglądów.
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków
starszych niż 50 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 27:
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty
(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/
przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów
prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 28:
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 29:
Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki
okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 30:
Czy obiektach należących do Powiatu w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody
spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które
lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych
odszkodowań.
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
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Pytanie nr 31:
Czy występują obiekty wyłączone z eksploatacji lub złym stanie technicznym.
Odpowiedź: Nie występują.
Pytanie nr 32:
Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone
media.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
Pytanie nr 33:
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 34:
Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do
aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie
wysokości franszyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 35:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 36:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody
obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 37:
Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.
Pytanie nr 38:
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań
wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód
powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie nr 39:
Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 13-06-2018 r.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SIWZ z dnia 06.06.2018 r., termin składania
ofert został zmieniony na dzień 15.06.2018r.
Pytanie nr 40:
Prosimy o zmianę treści klauzuli terroryzmu poprzez wprowadzenie preambuły o treści: Z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych
b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w
wyniku działania wirusów komputerowych
d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich,
gróźb oraz fałszywych alarmów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 41:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „zgłoszona do ubezpieczenia
wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie
ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia)”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wartość pojazdu będzie aktualizowana w
każdym roku polisowania.
Pytanie nr 42:
Prosimy o zmianę zapisu: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu
przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia szkody.”
Na:
„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez
Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 43:
Proszę o potwierdzenie: Assistance dla pojazdów nie starszych niż 10 lat.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 44:
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Proszę o potwierdzenie: Assistance dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych,
ciężarowych o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 DMC
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 45:
Prosimy o wyłączenie z ryzyka Assistance pojazdu: Fiat Ducato o nr rej. DOL23666.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ryzyka Assistance
pojazdu: Fiat Ducato o nr rej. DOL23666.
Pytanie nr 46:
Prosimy o wykreślenie z zakresu ryzyka Ubezpieczenie szyb.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 47:
Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.:
elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia
techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach
technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 48:
Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie
na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym
przeznaczeniem.
Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają
oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto
aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 49:
Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają
aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan
techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe
wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są
zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 50:
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 51:
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W przypadku, gdy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki
przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie technicznych lub awaryjnym,
wnioskujemy o ich wyłączenie z ubezpieczenia,
lub:
przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej, niezależnie
od stanu technicznego budynku,
wprowadzenie udziału własnego w wysokości 30% wartości szkody dla takich
budynków,
wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule
dodatkowe.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 52:
Czy na okres 2018 - 2021 planowane są w jednostkach objętych ubezpieczeniem w ramach
przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 53:
Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak,
prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są
przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z
podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń
i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 54:
Czy w 1997 roku wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia
(zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód
gruntowych); wielkości poniesionych szkód – w tych lokalizacjach, w których nie zostało to
określone.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 55:
Czy w okresie pomiędzy rokiem 1997- 2010 oraz 2011- 2017 wystąpiła powódź lub
podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o
podanie: daty (roku) wystąpienia, miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie
wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych);
wielkości poniesionych szkód – w tych lokalizacjach, w których nie zostało to określone.
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 56:
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka
zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje
ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 57:
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 58:
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na podtopienia i zalania powstałe
wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych lub innego akceptowalnego
Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 59:
Czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii
słonecznych (instalacje solarne)? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem
wartości.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000
zł i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż
1.000 zł
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 60:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte sieci energetyczne
(rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe
napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze) oraz sieci
telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300
m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 61:
Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiocie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych są zgłoszone drogi, mosty powiatowe.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 62:
Klauzula dewastacji – prosimy o obniżenie limitu na ryzyko graffit do 10.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 63:
Klauzula przetężenia – prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 64:
Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o obniżenie limitu do 10.000 zł i wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej 500,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 65:
Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące
skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 66:
Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg.
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 67:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym
przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności
Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 68:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 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 w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.
Pytanie nr 69:
Prosimy o podanie informacji czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują
innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest
prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki
rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są
magazynowane, składowane
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 70:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą
działalność leczniczą, jednostki rozpoczęcie takiej udzielające świadczeń medycznych
(ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest
planowane działalności w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 71:
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Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada/ zarządza/ administruje wysypiskiem
śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak, to wykonawca prosi o podanie
poniższych informacji:
a) Gdzie się znajduję – adres
b) Od kiedy funkcjonuje
c) Na jak dużym obszarze
d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
f) Czy są składowane odpady niebezpieczne.
g)
W jaki sposób jest zabezpieczone składowisko, szczególnie pod względem
zanieczyszczeń w środowisku.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 72:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 73:
Prosimy o podanie liczby nieruchomości najmowanych oraz jaka jest ich wartość,
przeznaczenie najmowanych nieruchomości, rodzaj i wartość mienia znajdującego się w
tych nieruchomościach
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 74:
Prosimy o informację jak często są dokonywane przeglądy drzewostanu wzdłuż dróg i
chodników.
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Pytanie nr 75:
W odniesieniu do przedstawionej szkodowości uprzejmie prosimy o informację czy dotyczy
ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności
zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W
przypadku występowania różnić prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.
Pytanie nr 76:
Prosimy o potwierdzenie czy w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce szkody w mieniu, które
nie było zgłoszone do ubezpieczenia albo szkody, co do których była odmowa wypłaty
odszkodowania; jeśli tak, prosimy o wykaz takich szkód.
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
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Pytanie nr 77:
Prosimy o potwierdzenie, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do
ubezpieczenia lokalizacje, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie
wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia
lokalizacjach?
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 78:
Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem
ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w
ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub
nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie)
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 79:
Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących szkodowości z podziałem na
pojedyncze szkody/daty/ wypłaty/rezerwy oraz przyczynę szkód
Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ.
Pytanie nr 80:
Proszę o wyłączenie odpowiedzialności TU za:
- kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub TU
- szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi
przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
- szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te
nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach
oraz innych aktualnych przepisach
- szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 81:
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia – punkty 9 i 10 proszę o wprowadzenie treści:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy
publicznej (OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
1)
ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego;
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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.
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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 82:
Proszę o włączenie klauzuli dodatkowej:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i
„bomby czasowe i logiczne”.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 83:
Prosimy o wprowadzenie klauzuli odnowieniowej:
KLAUZLA ODNOWIENIOWA
1)
W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na
okres kolejnych 12 miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż
umowa ubezpieczenia będzie odnowiona w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie
ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej
składki/stawki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy
którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11
miesiąca okresu ubezpieczenia niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma
prawo do weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):
2)
Wskaźnik szkodowości jest wyższy niż 30%.
3)
wskaźnik szkodowości = [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %
4)
Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w
porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy.
5)
Nastąpiły znaczące zmiana w ryzyku.
6)
Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka
Ubezpieczyciela.
7)
Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które
zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy
ubezpieczenia.
8)
Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na
tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
9)
Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko jednokrotnie w
odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia. Pierwszą
umową ubezpieczenia od której liczy się odnowienia jest umowa potwierdzona polisą nr ….
10)
W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i
strony nie dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1,
umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu
ubezpieczenia danej polisy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 84:
Klauzule dodatkowe – prośba o zmianę treści
Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o
zgodę na wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla klauzuli
w wysokości 20% wartości mienia ruchomego zgłoszonego do ubezpieczenia oraz
wprowadzenie zasady rozliczenia składki dodatkowej:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony
ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
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Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50%
wysokości ustalonej stawki rocznej.
Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o dopisanie do treści klauzuli:
„Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu, załadunku i
rozładunku”.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
terminu oględzin z „nie później niż następny dzień roboczy …… ” na : „ nie później niż
3 dni robocze ……”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 85:
Proszę o zmianę zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych:
Z: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez
Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
szkody.”
Na: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego
przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od
daty zgłoszenia szkody.”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.
Pytanie nr 86:
Proszę o zmianę zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych:
Z: „Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w
terminie 7 dni od daty oględzin.”
Na: : „Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od daty oględzin.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 87:
Proszę o informację, czy podane w wykazie sumy ubezpieczenia pojazdów są uaktualnione,
czy są to sumy z ostatnich polis?
Odpowiedź: Podane w wykazie sumy ubezpieczenia pojazdów są uaktualnione.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński
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