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Wrocław, 18.11.2020 r. 

Do uczestników   
przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  
Gminy Głuchołazy wraz z jednostkami organizacyjnymi 

KOREKTA DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA 
OPUBLIKOWANE DNIA 17.11.2020 

 DO SIWZ NR 199/2020/N/Głuchołazy 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Głuchołazy wraz z jednostkami organizacyjnymi na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. koryguje 
udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców opublikowane w 
dniu 17.11.2020 r. :

1) Prosimy o zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula automatycznego pokrycia na 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 
się, co następuje: 
1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, 
maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny 
stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą 
ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu; 
2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 
poprzedzającym; 
3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela   w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia 
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN; 
4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 
zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 
ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. Zamawiający 
wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w  wysokości 
20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jednak nie więcej niż 10 mln PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
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