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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. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 03.08.2020r. na dzień 

07.08.2020r.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Prosimy o weryfikację danych o przebiegu ubezpieczenia z innych TU , wg załącznika  

do SIWZ z roku 2019 na ubezpieczenia Powiatu Kraśnik wraz z jednostkami 

podległymi, prosimy o załączenie do SIWZ zaświadczeń z TU. 

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

Załącznik został wysłany do towarzystw, które złożyły wniosek o udostępnienie 

części poufnej w SIWZ. 

 
 
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności  
1.Prosimy o podanie obrotu za rok obrachunkowy 2019  
Odpowiedź: 136 427 169,81 zł; 
3. Z tytułu rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone pracownikom, prosimy o 

podanie liczby zatrudnionych osób 
Odpowiedź: Liczba zatrudnionych osób wykazana jest w rejestrach majątku 
poszczególnych jednostek w załączniku nr 10 do SIWZ.  
3.OC wyrządzona w środowisku naturalnym - prosimy o podanie  
- czy w okresie ostatnich 5 lat były zgłaszane i wypłacone szkody z tytułu 
zanieczyszczenia środowiska 
Odpowiedź: Nie 
- źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody 
Odpowiedź: Brak 
- najbliższe otoczenie, z określeniem w m/km do najbliższych zbiorników wodnych, 
skupisk ludzkich etc., zakładów przemysłowych 
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Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie. Jednostki 
zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością nie stanowią żadnego 
zagrożenia środowiskowego.  
- czy Jednostki/a może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami 
zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności 
bądź w trakcie awarii 
Odpowiedź: Nie 
- czy w miejscu działalności Jednostek/ki miało miejsce skażenie gleby, wody lub 
powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką 
szkodę w przyszłości 
Odpowiedź: Nie 
4. Prosimy o usunięcie z zakresu poniższego:  
Pkt. 12. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub 
zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność 
na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z 
prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu 
normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z 
mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące 
przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego 
(odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) 
Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pkt. 13. związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji 
administracyjnej, wydaniem niezgodnego aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub 
aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na w/w/ osobach obowiązku ich 
wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które 
doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie 
art. 4171 Kodeksu Cywilnego) 
Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pkt. 22. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i 
przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszaniem obowiązujących przepisów o 
ochronie tych danych 
Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 
SIWZ.  
 
4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zapisu „Ubezpieczenie nie 

obejmuje zakażenie koronowirusem COVID-19” 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 
III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
1/ Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania 
A. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 
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przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
Odpowiedź: Tak. 
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
Odpowiedź: Tak. 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
Odpowiedź: Tak. 
B. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:  
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 
Odpowiedź: Tak. 
 
C. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 
Budowlane? 
Odpowiedź: Tak. 
 
D. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych 
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?  
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 
oraz jego otoczenia;  
b) sprzętu przeciwpożarowego;  
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  
d) instalacji gazowej;  
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
f) instalacji gazów medycznych;  
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  
h) instalacji ciśnieniowych;  
i) urządzeń dźwigowych. 
Odpowiedź: Tak. 
 
2/ Prosimy o podanie czy od roku 1997 miały miejsce szkody powodziowe.  
Odpowiedź: Nie było takich szkód. 
 
3/ Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla mienia od wszystkich 
ryzyk w wysokości 1000,00 zł; dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego 500,00 zł ; dla 
sprzętu przenośnego 5% nie mniej niż 500,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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4/ prosimy o informacje czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują 
się obiekty wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem / pianka 
poliuretanowa, styropian/. Jeśli tak prosimy o podanie – przeznaczenia obiektu, jego 
wartości, zabezpieczeń ppoż. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków. 
 
5/ prosimy o informację czy w obiektach nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji , 
pustostanach podłączone/czynne są media / energia, gaz, wod-kan ? Jakiego rodzaju 
zabezpieczenia są zamontowane w tych obiektach? Jaki jest czas nieużytkowania 
obiektów 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków. 
 
6/ Prosimy o akceptację wprowadzenia do zakresu:  
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”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 
SIWZ.  
 
7/ Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód spowodowanych w sprzęcie poprzez źle 
funkcjonujące urządzenia klimatyzacyjne. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


