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Wrocław, 29.07.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Kraśnickiego wraz z 

jednostkami organizacyjnymi 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 135/2020/N/Kraśnik 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Kraśnickiego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 

SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

 1. 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 racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 

ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 

podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z 

realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, 

aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta 

Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 7 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wykreślenie z umowy generalnej par.7. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 

OWU nieprzewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w 

wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 

znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 

szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

 

3. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
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ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania”. 

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją 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. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na 

dopisanie stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w 

OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone 

do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

 

4. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania”. 

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją 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. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na 

dopisanie stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w 

OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone 

do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

 

5. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych : 

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy 

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 
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pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 

45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub 

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia 

(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec pierwszego okresu polisowego. 

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje 

w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

6. „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na 

utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, 

nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

7. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.07.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

8. Prosimy o uzupełnienie szkodowości o rok 2020 oraz podanie na jaki dzień została 

złożona, 

Odpowiedź: Zamawiający podaje szkodowość w załączniku nr 11 do SIWZ. 

Szkodowość sporządzona na dzień 17.06.2020 z aktualizacją 28.07.2020 

 

9. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co 

najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic, 

- czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 

określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 

ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 

- prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak 

i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o 

szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 

ostatnich lat, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaproponowany w SIWZ program 

ubezpieczeniowy jest podobny do obowiązującego w ubiegłych latach. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC 

Zarządcy Nieruchomości, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
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11. Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2019, 

Odpowiedź: 136 427 169,81 zł; 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wykazane w części OC są pokrywane w 

ramach sumy gwarancyjnej, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

13. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ubezpieczeniu i OC ma zastosowanie 

konsumpcja sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

(powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki 

społecznej na rzecz podopiecznych). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane 

z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem 

odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym 

przetwarzaniem odpadów (w tym PSZOK). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
1. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje: 

1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem 
wysypiska/składowiska śmieci; 

2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 
3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest 

wykorzystane obecnie; 
4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie; 
5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 

czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy); 
6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne); 
7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 

związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem 
odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 

8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na 
terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. 
OC; 

czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi 
prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.  
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16. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC z SIWZ punkt 21 – OC za szkody rzeczowe w 

pojazdach powierzonych Ubezpieczającemu /ubezpieczonemu na podstawie art. 130a 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 

Powyższe może blokować przedstawienie propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

17. Prosimy o wykreślenie z OC z SIWZ punkt 21 - OC za szkody wyrządzone w związku z 

gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszaniem obowiązujących 

przepisów o ochronie danych danych, 

Powyższe może blokować przedstawienie propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

18. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje: 

1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem 

wysypiska/składowiska śmieci; 

2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 

3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane 

obecnie; 

4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie; 

5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 

czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy); 

6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne); 

7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 

związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; 

jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 

8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie 

sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 

9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 

wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

19. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie 

obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba 

oraz innych encefalopatii gąbczastych 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

19a. Prosimy o podanie informacji na temat rezerwy o wartości  277500 zł utworzonej w 

ramach ubezpieczenia OC – przyczyny, etap procesu likwidacyjnego. 

Odpowiedź:  Wykazana szkoda miała charakter incydentalny. Prawdopodobnie 

nieuzasadniona wina Powiatu. Supra Brokers S.A. po wnikliwej analizie szkodowości 

uzyskanej od InterRisk, zwłaszcza w kontakcie odpowiedzialności cywilnej ( wykazana 

na zaświadczeniu szkoda w wysokości 277 500 zł.  oraz rezerwa w takiej samej kwocie), 
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zwróciła się do zakładu z wnioskiem o  szczegółową informację w tym obszarze. 

Informacji takich w wyznaczonym przez nas czasie nie uzyskaliśmy. Naszą wątpliwość 

budzi także fakt, że wysokość jednorazowego wypłaconego odszkodowania wraz z 

utworzoną do niego rezerwą przekraczają łącznie prawie dwukrotnie sumę 

gwarancyjną.   

 

20. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane 

ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu 

osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i 

życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na 

nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, 

wspinaczkawysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach 

górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

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

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

23. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 

prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

Ubezpieczony jest obowiązany do: 

• niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w 

ciągu 72 godzin, 

• prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

• usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 

ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na 

piśmie wiadomości, 

• stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego”. 

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 

odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 

kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
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24. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie 

remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek 

modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w 

najbliższych 3 latach 

Odpowiedź: Stan dróg dobry. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. Remonty dróg w zależności od posiadanych środków i priorytetów będą 

realizowane na bieżąco.  

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgody obu stron będą wymagać jedynie 

istotne zmiany do umowy. 

 

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko 

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 

naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

28. Prosimy o wskazanie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki 

nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- 

jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy 

ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, 

jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, 

urządzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków do ubezpieczenia.  

 

29. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

30. 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: Zamawiający potwierdza. 
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31. W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie 

budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie – 

prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte 

palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, 

trzciną,…)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych 

budynków / budowli. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków do ubezpieczenia. 

 

32. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie 

jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie 

ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z 

mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 

Odpowiedź: Budynki Starostwa wraz z mieniem na kwotę 6 245 158 zł 

 

33. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 

szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi wykazami przedsięwzięć i inwestycji.  

 

34. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 

OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go 

w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 

znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 

szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

 

35. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że,  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. 

 

36. Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne – nie są i nie będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognie i innych zdarzeń 

losowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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37. Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie na 

pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach 

publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place zabaw, 

boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać będą w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia: a) mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, 

rowy itp.? lub b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i 

zbiorniki, tamy itp.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy a) o wskazanie 

jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o podanie parametrów 

technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych. b) 

niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody 

w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego akceptowalnego dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu  nie będzie podlegać w/w 

mienie.  

 

38. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone 

zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie odpadów, 

albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z odpadów. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego lokalizacji oraz 

określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.  

 

39. Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach 

Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem 

powodzi oraz związane z cofką wody. Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: 

daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych 

strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

40. Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 

zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); 

wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 

ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca podtopienia lub zalania 

wskutek cofnięcia wody ze studzienek. 

 

41. W klauzuli „automatycznego pokrycia” prosimy o wprowadzenie limitu 20% lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej wartości zgłoszonego mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
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42. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

prosimy o wprowadzenie limitu 20%. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej wartości zgłoszonego mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

43. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla pac, które wymagają uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

 

44. 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 racji na specyfikę 

swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie 

umowy o pracę?   

 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z 

realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, 

aneksów, sporządzanie raportów szkodowych  będą realizowane przez pracownika 

Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 

 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 7 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wykreślenie z umowy generalnej par.7. 

45. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, 

choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 

znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 

szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

 

46. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 
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warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.   

 

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia  od wszystkich ryzyk: 

 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją 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. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 

szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na 

dopisanie stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w 

OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 

włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
 

47. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.   

 

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego   od 

wszystkich ryzyk: 

 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją 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. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 

szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na 

dopisanie stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w 

OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 

włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
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48. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :  

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy  

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1)     szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 

pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 

45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub  

2)     nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia 

(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec pierwszego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje 

w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

49. „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”,  „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody 

polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu 

wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

50. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.07.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

51. Prosimy o uzupełnienie szkodowości o rok 2020 oraz  podanie na jaki dzień została 

złożona, 

Odpowiedź: Zamawiający podaje szkodowość w załączniku nr 11 do SIWZ. 

Zaktualizowana załącznik zostanie wysłany towarzystwom, wnioskującym o część 

poufną SIWZ.  

 

52. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co 

najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic, 

-  czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  

       W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

       -      czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do       
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               określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych    

               ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

       -      jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 

 

 - prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, 

jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną.  

 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o 

szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 

ostatnich lat, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaproponowany w SIWZ program 

ubezpieczeniowy jest podobny do obowiązującego w ubiegłych latach. 

 

53. Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC 

Zarządcy Nieruchomości, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

54. Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2019, 

Odpowiedź: 136 427 169,81 zł; 

 

55. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wykazane w części OC są pokrywane w 

ramach sumy gwarancyjnej, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

56. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ubezpieczeniu i OC ma zastosowanie 

konsumpcja sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

57. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

(powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki 

społecznej na rzecz podopiecznych). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

58. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC wyłączone są szkody 

związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i 

składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub 

jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów (w tym PSZOK). 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

59. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC z SIWZ   – OC za szkody rzeczowe w pojazdach 

powierzonych Ubezpieczającemu /ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.  

 

Powyższe może blokować przedstawienie propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

60. Prosimy o wykreślenie z OC z SIWZ   - OC za szkody wyrządzone w związku z 

gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszaniem obowiązujących 

przepisów o ochronie danych danych,  

 

Powyższe może blokować przedstawienie propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

61. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje: 

9) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem 

wysypiska/składowiska śmieci; 

10) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 

11) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest 

wykorzystane obecnie; 

12) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie; 

13) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w 

najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy); 

14) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne); 

15) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub 

przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń 

z tyt. OC; 

16) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub 

na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i 

roszczeń z tyt. OC; 

17) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie 

wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60. 
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62. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie 

obejmować szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-

Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

63. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

64. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane 

ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w 

celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą 

zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 

spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 

nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 

bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 

kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

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

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza 

ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby 

trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

66. W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 

prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

Ubezpieczony jest obowiązany do: 

 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później 

niż w ciągu 72 godzin, 

 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność, 

 usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 

ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
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 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  

określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych  

oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.  

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 

odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 

kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

67. Prosimy o podanie informacji: jaki jest ststanan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie 

remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek 

modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w 

najbliższych 3 latach 

Odpowiedź: Stan dróg dobry. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na 

to pytanie. Remonty dróg w zależności od posiadanych środków i priorytetów będą 

realizowane na bieżąco. 

68. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgody obu stron będą wymagać jedynie 

istotne zmiany do umowy. 

 

69. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

70. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

71. Prosimy o wskazanie zgłoszone  do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki 

nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym 

stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, 

sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie  czy posiadają 
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stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego 

rodzaju media, urządzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków do ubezpieczenia. 

 

72. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

73. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

74. W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie 

budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie – 

prosimy o informację  

czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w 

szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, 

trzciną,…)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji 

tych budynków / budowli. 

      Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków do ubezpieczenia. 

 

75. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej 

łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks 

budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości 

Odpowiedź: Budynki Starostwa wraz z mieniem na kwotę 6 245 158 zł 

 

76. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 

szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 

    Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi wykazami przedsięwzięć i inwestycji.  

 



  Strona 18 z 24                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

77. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, 

choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jeżeli w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 

ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają 

włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

78. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu  zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubepzieczyciela  to mają one 

zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że,  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. 

 

79. Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne – nie są i nie będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognie i innych zdarzeń 

losowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

80. Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie na 

pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach 

publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place 

zabaw, boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać 

będą w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:  

a) mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?  

lub 

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy 

itp.) 

 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy  

a) o wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o 

podanie parametrów technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz 
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wartości jednostkowych. 

b) niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za 

szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego 

akceptowalnego dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu  nie będzie podlegać w/w 

mienie. 

81. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone 

zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie 

odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z 

odpadów. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego 

lokalizacji oraz określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu  nie będzie podlegać w/w 

mienie. 

 

82.  Prosimy  o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w 

lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody 

związane z ryzykiem powodzi oraz związane z cofką wody. 

 

Jeżeli szkody takie  wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, 

czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

83. Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. 

Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-

kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte 

ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca podtopienia lub zalania 

wskutek cofnięcia wody ze studzienek. 

 

84. W klauzuli  „automatycznego pokrycia” prosimy o wprowadzenie limitu 20% lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej wartości zgłoszonego mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

85. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

prosimy o wprowadzenie limitu 20%. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej wartości zgłoszonego mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

86. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie  wyłączenia dla pac, które wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę,  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

Dotyczy Pakietu II – ubezpieczenia komunikacyjne: 

 

1. Wnioskujemy o wykreślenie z ubezpieczenia assistance następujących kategorii 

pojazdów: autobusy, przyczepy oraz ciągniki rolnicze 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy w SIWZ. Zaktualizowany załącznik zostanie przesłany towarzystom, 

którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.  

2. Czy do ubezpieczenia assistance zgłaszane są tylko pojazdy dla których 

wskazano okres ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Tak.  

3. Wnioskujemy o doprecyzowanie które pojazdy będą ubezpieczane w assistance 

w zakresie Polska, a które Europa.  

Odpowiedź: Wszystkie pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie 

Europa.  

4. Wnioskujemy o zaktualizowanie szkodowości (aktualne zaświadczenie zostało 

przesłane do Państwa dzisiaj na adres centrala@suprabrokers.pl), dosyłam 

ponownie jako załącznik. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje szkodowość w załączniku nr 11 do SIWZ. 

Zaktualizowany załącznik zostanie wysłany towarzystwom, wnioskującym o 

część poufną SIWZ. 

mailto:centrala@suprabrokers.pl
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Pakiet II 

1. Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych 

wszystkich jednostek powiatu.   

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zaświadczenia zostaną przesłane 

towarzystwom, wnioskującym o udostępnienie części poufnej w SIWZ.  

 

 

1. 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 racji na specyfikę 

swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie 

umowy o pracę?   

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną.  

 

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

1. W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu iż 

zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz 

układzie wydechowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

2. W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych AC w treści” Zamawiający 

wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może 

przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 

wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur 

VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy 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 nawiązania 

kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin. W przypadku niespełnienia 

tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 
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wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy 

szkody”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

3. W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 2 prosimy o zmianę z 3 

dni od daty zgłoszenia szkody na 3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

4. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie 

obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nabycia nowych pojazdów o wartości 

powyżej 400 000 zł.  

5. Prosimy o wyrażenie zgody na składkę minimalna w AC 300 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

6. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że,  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. 

7. W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na 

Europa + RP z wyłączeniem Ukrainy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

8. W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie, zapisu iż 

zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz 

układzie wydechowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

9. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów 

osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t dmc w wieku do 

15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

10. W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej  – Klauzuli współdziałania przy 
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zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna 

warunek za spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Wykonawca 

Wiążące będą oferty wskazane przez Wykonawca lub przez Wykonawca 

zaakceptowane. Wykonawca pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym 

będzie właściciel pojazdu, a nie Wykonawca. Ostatecznie jednak suma 

odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa wartości rynkowej pojazdu, nie 

większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC.  

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony.  

11. W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców prosimy o zmianę limitu 

odpowiedzialności do wysokości 5 000 zł. na jednio i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę limitu do wysokości 5 000,00 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

12. W odniesieniu do ryzyka holowania prosimy o zmianę limitu na holowanie poza 

terytorium RP z „800 km” na „500 km”. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę limitu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

13. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na 

treść „1) organizacje naprawy pojazdu na miejscy zdarzenia i koszty z tym związane 

(z wyłączeniem kosztów części zamiennych) 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

14. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance ustęp 5 dotyczący kosztów 

zakwaterowania prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego w treści „usługa 

zakwaterowania przysługuje w momencie gdy do zdarzenia doszło minimum 50 km 

od miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego”. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie  zapisu. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

15. Prosimy o przesunięcie terminu na składanie ofert na 07.08.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


