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Wrocław, 28.10.2020r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu 

Bolesławieckiego 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ   

NR 182/2020/N/Bolesławiec 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Bolesławieckiego, 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 1: Wnioskujemy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń 

komunikacyjnych, na podstawie których wykazana została szkodowość. 

Odpowiedź: Informacja o szkodowości została przygotowana z pełną dokładnością w 

oparciu o otrzymane zaświadczenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Szkody 

wykazane są po dacie zdarzenia tj. od 01.10.2017r. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji 

sanitarno-epidemiologicznych.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 3: 

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat 

we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest 

szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były 

objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ 

wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź: Informacja o szkodowości obejmuje wszystkie jednostki podległe pod 

Zamawiającego zgodnie z wykazem w SIWZ. Zakres ubezpieczenia był tożsamy. 
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Pytanie 4: 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, 

prosimy o wskazanie różnic 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. 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 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia w ostatnich latach był tożsamy z obecnym 

wykazanym w SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

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 zapisem z SIWZ – załącznik numer 1 Szczegółowe warunki 

zamówienia., tj.: 

„Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  

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 6:  

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem z SIWZ – załącznik numer 1 Szczegółowe warunki 

zamówienia., tj.: „Podane sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia określone 

zostały w agregacie rocznym.” 
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Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej 

na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie 

dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i 

objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu 

stron. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany w zakresie 

ubezpieczenia dobrowolnego OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i 

objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody 

obu stron. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 

medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana 

opatrunku, szczepienie). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem że obowiązuje zapis 

rozszerzenia do ubezpieczenia dobrowolnego OC punkt 6. 

 

Pytanie 9: 

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że 

zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez 

motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem 

jest uzyskanie prędkości maksymalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

  

Pytanie 10: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z 

organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane 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. 
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Pytanie 11:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza 

sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, 

prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka 

śmieci oraz ile jest spalarni. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie administruje ani nie 

zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. 

 

Pytanie 12: 

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. 

 

Pytanie 13:  

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym 

pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 14:  

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o 

informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest? 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych. 

 

Pytanie 15:  

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód 

mających charakter czystej straty finansowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. 

Zamawiający wprowadza limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 16:  

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. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia 

OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 18:  

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak 

prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie 

zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne 

Zamawiającego po takich szkodach. 

Odpowiedź: Tak. Podtopienie miało miejsce w 2018 roku, spowodowane obfitymi 

ulewami, podczas którego zalana została część pomieszczeń w piwnicy budynku przy 

ul. Armii Krajowej 12. Uszkodzeniu uległy sprzęty elektryczne znajdujące się w 

piwnicy oraz ściany i podłogi. Po zdarzeniu regularnie czyszczone są kratki ściekowe 

znajdujące się na zewnątrz budynku. 

 

Pytanie 19:  

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez ryzyko 

powodzi- proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 20:  

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia 

się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 

200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 

1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 21: 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 

podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, 
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w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 18. 

 

Pytanie 22:  

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podtopień 

spowodowanych obfitymi opadami – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 

1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 23:  

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją 

o ich wartości. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe na chwile obecną dane zostały zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 24:  

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na 

które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający planuje, niestety na dzień dzisiejszy nie posiada 

szczegółowych informacji w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

 

Pytanie 25:  

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 27:  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 28:  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 

jest  każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 29:  

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 30:  

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 

wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków 

nieużytkowanych/pustostanów. 

 

Pytanie 31:  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe w odniesieniu do budynków 

nieużytkowanych prosimy o: 

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
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Pytanie 32:  

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego 

SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym 

– jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy 

ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają 

stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju 

media, urządzenia? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w 

ramach ogłoszonego SIWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w 

złym, awaryjnym stanie technicznym. 

 

Pytanie 33:  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 34:  

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na 

budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

Odpowiedź: Tak. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 

dachu. 

 

Pytanie 35:   

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w 

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 36: 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 37:  

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – 

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Proponujemy 500.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 38:  

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu: 

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu 

zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie 

składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 39:  

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 40:  

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

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 mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące 

następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy 

intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych 

wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów 

komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania 

radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz 

dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem 

ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, 
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chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia 

zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 41:  

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: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na 

uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i 

niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co 

najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 

objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 

wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie 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, że 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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 42:  

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 43:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z 

tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w 

tym bezzałogowe statki powietrzne). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 44:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z 

tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile 

nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 45:  

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

• wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 

• w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 46:  

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, 

prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

„Ubezpieczający jest obowiązany do: 

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

ciągu 48 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 48 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” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 47:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni- prosimy o potwierdzenie, że 

mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do 

likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający ogranicza zakres zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie 49. 

 

Pytanie 48:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 

000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 49:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o ograniczenie 

zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do FLEXA. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 50:  

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 

50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 51:  

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 latach 2020-

2023)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan dróg na terenie Powiatu Bolesławieckiego 

jest dobry, remonty w ramach bieżącego utrzymania są wykonywane na bieżąco i w 

miarę potrzeb przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Plan remontów dróg na 

każdy kolejny rok ustalany jest we wrześniu roku bieżącego; na rok 2021 zaplanowano 

remonty/przebudowy dróg: ul. Żeromskiego i ul. Łasicka w Bolesławcu, drogę 2273D 

na odc. Rakowice/Bożejowice, oraz drogę 2299D Przejęsław - Ławszowa. Budżet na 

w/w remonty/przebudowy dostępny jest na stronach BIP Powiatu Bolesławieckiego. 

Plan na kolejne lata ustalony zostanie w latach następnych. 
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Pytanie 52:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia 

od wszystkich ryzyk budowli hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? 

Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i 

konstrukcji poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza budowli hydrotechnicznych (np. mosty, 

kładki, nabrzeża, molo itp.) 

 

Pytanie 53:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych żywiołów mostów.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 54:  

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wykaz mostów z 

uwzględnieniem: 

- wartości jednostkowych 

- lokalizacji 

- konstrukcji 

- stanu technicznego. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 55:  

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający jako obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej (dot. ZDP oraz ZSB). 

Odpowiedź: Zamawiający w wykazach ZSB jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

zgłasza przewody sieci kanalizacyjnej i przyłącza gazowego. 

UWAGA!! 

W wykazach majątku ZDP – zostały wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem do 

SIWZ. 
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Pytanie 56:  

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie- limit ponad sumę ubezpieczenia- wnosimy o 

wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 57:  

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą- limit ponad sumę ubezpieczenia- wnosimy o 

wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia: 300 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 58:  

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny 

udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt elektroniczny udostępniany 

osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła. Jeśli tak – 

jaka jest jego wartość? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny 

udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających 

na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt elektroniczny 

udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna 

Szkoła o wartości 95.950,92 zł. 

 

Pytanie 59:  

Prosimy o uzupełnienie konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do 

nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 60:  

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z 

wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej 

konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, 

EPS, XPS, itp.)  
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Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 61:  

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w 

konstrukcji  płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, 

PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym 

jest większa niż 1.000 m2 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 62:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie 

umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak 

strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 63:  

Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w 

postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość 

zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, 

solarów, ogniw fotowoltaicznych. 

 

Pytanie 64:  

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci 

namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o 

informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego 

wartość? 

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie posiada w/w mienia. 

 

Pytanie 65:  

W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, 

kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu 

odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Limit zgodnie z  zapisami w SIWZ – rozszerzenie zakresu - obiekty małej 

architektury. 
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Pytanie 66:  

Prosimy o podanie wartości i lokalizacji największego kompleksu pożarowego (z 

uwzględnieniem wartości nieruchomości i mienia w niej się znajdującego). 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 67:  

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się 

obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w 

jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania. 

Odpowiedź: Wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się 

obiekty użytkowane sezonowo. 

 

Pytanie 68:  

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na 

jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z 

przeniesienia chorób zakaźnych? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 69:  

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 

zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 70:  

Prosimy o potwierdzenie, pokrycie kosztów wymienionych w ramach poniższego zapisu: 

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty 

związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie 

bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, 

ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat.” 

dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 71:  

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)?  

Odpowiedź: Zamawiający na chwile obecną nie planuje zakupu pojazdu o wartości 

jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia). 

 

 

Pytanie 72:  

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o 

wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na 

renegocjację stawki AC?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 73:  

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były 

wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 74:  

Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do dowolnie 

wybranego miejsca w limicie 500 km.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 km RP+Europa. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 75:  

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść:  

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 

należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek 

Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni 

osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości 

odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź 

udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej 

będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie 

kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub 

bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 

pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 
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pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 

sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 76:  

Prosimy o modyfikację 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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 77:  

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 78:  

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych odrębnego ubezpieczenia 

szyb. Szkody w szybach objęte będą ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia Auto 

Casco.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

UWAGA! Zmianie ulegają załączniki do SIWZ numer 3 i 5. 

 

Pytanie 79:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 28.10.2020 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.11.2020r. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z poniższym: 
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IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 04.11.2020 r., do godz. 13:10 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

Pytanie 80:  

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 

w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 

najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  
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2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym 

lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 81:  

Prosimy o wyłączenie ryzyka szyb jako odrębnego ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78. 

 

Pytanie 82:  

Prosimy o wykreślenie z Zakresu Assistance poniższego zapisu: 

Zakres terytorialny: RP+Europa 

- zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP 

Oraz zastąpienie poniższym zapisem 

Zakres terytorialny: RP+Europa z wyłączeniem Mołdawii 

- limit holowania na terenie RP – 200 km 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:  

Zakres terytorialny: RP+Europa z wyłączeniem Mołdawii.  

Limit holowania na terenie RP+Europa zgodnie z odpowiedzią na pytanie 74. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 83:  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 28.10.2020 r. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 79. 

 

Pytanie 84:  

Prosimy o podanie DMC dla pojazdów ciężarowych. 

Odpowiedź: DMC dla pojazdu ciężarowego wynosi 3000 kg. 

 

 

 Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne  

 

Pytanie 85: 

 Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco  
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia 

faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, 

elementów układu wydechowego?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 

2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.  

Odpowiedź: Ilość pojazdów oraz zakres w ostatnich trzech latach był tożsamy do 

obecnej ilości i obecnego zakresu. 

 

Pytanie 87: 

 Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto 

Casco – 200 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 88: 

 Prosimy o zmianę: „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 

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”  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty 

(niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji 

Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz 

ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ogranicza zakres 

ubezpieczenia ASS dla pojazdów zgodnie z odpowiedzią na pytanie 73. 
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Pytanie 90:  

Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację 

naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane  

 

na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z 

wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 91: 

 Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) dowóz 

paliwa  

 

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z 

wyłączeniem kosztów samego paliwa  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 92: 

Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 9) wymiana 

koła  

 

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów 

użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 93:  

Prosimy o zmianę Ust. 5 Ubezpieczenie szyb – ochrona działa wyłącznie na terenie Polski.  

Odpowiedź: Nie dotyczy, zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

 

Kwestie wspólne dla obu Pakietów: 

 

Pytanie 94:  

Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) 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, 

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz 

klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i 

dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego, 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 
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Pytanie 95:  

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 27.10.br. lub 

późniejszy. 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 96:  

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 

istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 97:  

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 

lat? 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 98:  

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o przyczyny szkód i wartość 

jednostkową wypłaconych odszkodowań oraz informację nt. daty przygotowania 

zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o 

wydzielenie informacji nt. OC z tytułu administrowania drogami i podział łącznej liczby 

odszkodowań i rezerw na poszczególne lata ochrony ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytania dotyczące Pakietu I: 

 

Pytanie 99:  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował 

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 oraz, ze do ubezpieczenia mienia nie 

zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów, 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 100:  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 
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Pytanie 101:  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie 

oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności 

wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności 

pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 102:  

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez 

priony, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 103:  

Czy Powiat wraz z jednostkami chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki ( w 

tym osoby wymagające opieki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu) 

przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony 

indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 104:  

Czy powiat wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i 

aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 105:  

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 

zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego” ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 69. 

 

Pytanie 106:  

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o 

podanie informacji o:  

1. Szkodach z ostatnich trzech lat: 

1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych 

latach 

2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych 

latach 

3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą 

jakością dróg (pospolite dziury w drogach) 

2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 
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1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów 

wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg, 

2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, 

3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania 

znaków) 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane wykazane zgodnie z załącznikami do SIWZ. 

 

Pytanie 107:  

Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w 

takim przypadku wymagana jest informacja  o tych  podmiotach oraz potwierdzenie, że 

posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń. 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zagrożenia we własnym zakresie. Jednakże 

występują sytuacje, w których powyższe jest zlecane w momencie wystąpienia 

zagrożenia. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe ponieważ 

nie ma wiedzy jaki wykonawca i kiedy będzie dane zagrożenie usuwał. 

 

Pytanie 108:  

Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg. 

Odpowiedź: Raport o stanie dróg ujęty jest w raporcie o stanie Powiatu 

Bolesławieckiego - dostępny na stronie BIP Powiatu Bolesławieckiego. 

 

Pytanie 109:  

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu 

się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 110:  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności 

dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego, 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 111:  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie 

posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 112:  

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane: 

− są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

− są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia,  
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− są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, 

wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi 

poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych oraz według wskazań producenta, 

Odpowiedź: Są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Zgodnie z przekazanymi danymi w jednostkach instalacje elektryczne, gazowe, wodne, 

grzewcze, wentylacyjne, spalinowe oraz urządzenia techniczne poddawane są 

okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według 

wskazań producenta.  

 

Pytanie 113:  

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 

− rok budowy 

− rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

− rodzaj pokrycia dachu 

− określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 

dostateczny, zły, awaryjny 

− informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

− określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora 

zabytków, 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 114:  

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację 

poniższych zasad: 

 

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, 

odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o 

KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w 

budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych. 

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, 

kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 115:  

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 116:  

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu), 

Odpowiedź: Zamawiający na bieżąco wykonuje remonty budynków w ramach 

posiadanego budżetu. 

 

Pytanie 117:  

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 

przeprowadzane prace oraz ich wartość 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 116. 

 

Pytanie 118:  

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe, na chwile obecną, dane zostały wykazane w SIWZ 

oraz załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 119:  

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach słonecznych (solarach) 

lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz w innych 

instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków, 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ubezpiecza takich urządzeń.  

 

Pytanie 120:  

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i 

sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej 

zgłoszonej do ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 121:  

Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 122:  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 

następujących informacji: 

− łączna ilość starodruków i inkunabułów 

− wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

− prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 

− prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia 
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Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 123:  

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 124:  

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

− obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji, 

− pustostany 

− budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 125:  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 

podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 126:  

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na 

poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  

− wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 

− dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów, 

− czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?  

− czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

− czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 

− czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 

− od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 

− czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia, 

− czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach, 

 

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w 

limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
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Pytanie 127:  

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 

zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 

szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie 

terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. 

mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 128:  

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 

okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się 

wód gruntowych?  

Odpowiedź: Wszystkie posiadane dane na temat szkodowości zostały wykazane w 

SIWZ. 

 

Pytanie 129:  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości  wypłaconych 

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 20. 

 

Pytanie 130:  

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury 

drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej 

przez Zamawiającego, 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 131:  

Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i 

drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla rydzyka np. w 

wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 132:  

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu 

ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 133:  

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum 

stałych. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 38. 

 

Pytanie 134:  

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w 

dniach roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 135:  

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 136:  

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 

klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w 

nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 137:  

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 138:  

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane 

zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w 

momencie szkody ” 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35. 

 

Pytanie 139:  

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania  / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia 

spełniające normy przepisów prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 140:  

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia 

odpowiedzialności jak niżej: 

 

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie 

budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie 

urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

 

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− których wiek przekracza 50 lat , 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45. 

 

Pytanie 141:  

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia, 

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – 

prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. 

klauzulami, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 142:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie 

treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej: 

 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się 

w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z 

eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z 

eksploatacji: 

1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w 

porze nocnej oraz całodobowo dozorowany, 

2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od 

źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane, 

3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w 

gotowości do użycia.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 143:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 

000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego), 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 144:  

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustalenie w klauzuli limitu 

odpowiedzialności np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym (lub inny, 

akceptowalny przez Zamawiającego) 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 145:  

Proszę o podanie przyczyn szkód zaistniałych i wypłaconych w ostatnich trzech latach – 

dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 146:  

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia 

przepisy p.poż? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 147:  

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub 

zabytkowe? – proszę o podanie liczby budynków i SU. Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na 

poniższe pytania. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 148:  

Jeżeli na terenie Gminy są obiekty nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji/ pustostany, to 

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 149:  

W przypadku braku zgody na pyt. 4 w odniesieniu do obiektów 

nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi 

na poniższe pytania oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia 

i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA: 

a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, 

opis konstrukcji i stanu technicznego. 

b)  Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób? 

c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 

e) Czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 
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f) Od kiedy budynki są nieużytkowane j jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 

g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o 

bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. 

h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach 

nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 150:  

Czy na terenie Powiatu jest wysypisko/składowisko śmieci?  

Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na dodatkowe pytania: 

a) Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu? 

b) Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach? 

c) Jak są magazynowane: 

     - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)? 

     - odpady elektryczne i elektroniczne? 

d) Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 

kapitałowo z Zamawiającym)? 

e) Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

posiadania ubezpieczenie OC? 

f) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 

nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego? 

g) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 

utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 151:  

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 152:  

Czy ubezpieczeniu podlega ośrodek zdrowia, jeżeli tak to proszę o podanie sumy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Nie podlega. 

 

Pytanie 153:  

Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu 

ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca - lokalizacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 154:  

Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997, 2010 i 2013? Jeżeli tak, to proszę 

o podanie wartości wypłaconych odszkodowań i ilości szkód. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 
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Pytanie 155:  

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe (kładki, wiadukty itp.)? 

Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola 

obowiązkowa stanu technicznego). 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 156:  

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom 

jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, 

zdalna szkoła jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory 

słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/)? Jeżeli tak, to proszę o podanie SU. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 157:  

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o 

potwierdzenie, że odległość to, do 750m od granicy terenu, na  którym jest ubezpieczony 

obiekt. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 158:  

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 159:  

Czy ubezpieczony: chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i 

w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega 

  wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w 

zakresie przeciwdziałania przenoszeniu  się chorób zakaźnych u osób trzecich, zapewnia 

środki wymagane przez prawo, realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach 

dotyczących  Covid 19 oraz stosuje odpowiednie procedury? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 160:  

Proszę  o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł dotyczącego szkód związanych z 

przeniesieniem chorób zakaźnych 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 161:  

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu: 

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 162:  

Klauzula samolikwidacji małych szkód – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 

5.000,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 163:  

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 164:  

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 165:  

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu,  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 166:  

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

– prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne 

wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody ”. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 167:  

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia 

spełniające normy przepisów prawa”  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 168:  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 

zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 169:  

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie treści 

klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej:  

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w 

nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z 

eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z 

eksploatacji:  

1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze 

nocnej oraz całodobowo dozorowany,  

2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł 

zasilania oraz regularnie kontrolowane,  

3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości 

do użycia. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia: 200 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego), 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 170:  

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o 

wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 171:  

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o 

wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 172:  

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – proszę o wprowadzenie limitu w 

wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 100.000,00 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 173:  

Ubezpieczenia komunikacyjne - Prosimy o modyfikację 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: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 
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Pytanie 174:  

Proszę o wyłączenie z zakresu AC kosztów oklejenia i oznakowania pojazdu – dot straży 

miejskiej. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 175:  

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ubezpieczenia assistance pkt 3) – zniesienie limitu 

km podczas holowania – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości maksymalnie 600 km. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 176:  

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ubezpieczenia assistance pkt 8) – dowóz paliwa – 

proszę o potwierdzenie, że świadczenie nie dotyczy kosztów paliwa. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 177:  

Ubezpieczenie szyb – proszę o wyłączenie ochrony za granicą. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 178:  

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu – proszę o dopisanie: pomoc w 

zagospodarowaniu pojazdu  jest ograniczona do wyszukania najlepszej dla Ubezpieczonego 

oferty zbycia  uszkodzonego  pojazdu  na platformie Autoonline. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 179:  

Klauzula ładunkowa – proszę o zmianę definicji na: Na podstawie niniejszej klauzuli 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez załadowany i przewożony 

ładunek bądź bagaż. Powyższe rozszerzenie dotyczy szkód spowodowanych przez ładunek 

przewożony poza kabiną pasażerską, pod warunkiem, że przewożony ładunek/bagaż został 

prawidłowo załadowany, zamocowany, przewożony. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 180:  

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 181:  

Proszę o podanie DMC do pojazdu o nr rejestracyjnym DBL9EG9 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 84. 
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Pytanie 182:  

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 30.10.2020r. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 183:  

Proszę o wyrażenie zgody na przystąpienie Zamawiającego do Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 

  


