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Wrocław, 02.11.2020 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Powiatu Żywieckiego wraz  
z jednostkami organizacyjnymi 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 
ZZP.272.39.2020 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Żywieckiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje 
wyjaśnienia do SIWZ: 
 
Pytanie 1. Czy  obiekt stadniny podlega pod zakres obowiązków wynikających z zadań 
Powiatu Żywieckiego 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 2. Czy zwierzęta (konie) są własnością Powiatu, jeżeli nie to kogo? I na postawie 
jakiej umowy? 
Odpowiedź: 8 koni należy do ZSAiO a pozostałe do prywatnych właścicieli zwykle 
uczniów Technikum Hodowli Koni. Zawarte są umowy o przechowanie zwierząt. 
 
Pytanie 3. Czy pracownicy stadniny są pracownikami Powiatu Żywieckiego w tym: 
a. Na podstawie umowy o pracę czy innej umowy cywilnoprawnej 
b. Czy instruktorzy nauki jazdy mają  stosowne uprawnienia , certyfikaty z z zakresu 
świadczenia usług nauki jazdy konnej 
c. w przypadku jeżeli nie są pracownikami starostwa to czy posiadają stosowne 
ubezpieczenie OC instruktora nauki jazdy 
Odpowiedź: Pracownicy są pracownikami Powiatu i zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę. Instruktorzy posiadają stosowne uprawnienia oraz posiadają dodatkowe 
ubezpieczenie OC Sport. 
 
Pytanie 4. Czy w stadninie  obowiązuje Regulamin lub instrukcje określające zasady: 
a. pobierania nauki jazdy  konnej 
b. zachowania się na terenie stadniny 
c. regulamin lub instrukcje wiszą w miejscach widocznych 
d. czy na teren stadniny mogą wejść wszystkie osoby? 
e. czy osoby które pobierają naukę jazdy są zapoznane z Regulaminem  lub instrukcją? Czy 
mają podpisane umowy pomiędzy stadniną a uczestnikami nauki jazdy konnej 
Odpowiedź: Poniżej odpowiedzi: 
a) tak 



  Strona 2 z 31                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

b) tak 
c) tak 
d) nie, osoby uprawnione oraz zainteresowane mogą wejść na teren stajni 
e) tak, Umowę podpisaną ma instruktor z  ZSAiO. 
 
Pytanie 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na : 
a. wprowadzenie podlimitu w  wysokości 500 000 zł? 
b. Lub  wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prowadzenia stadniny konnej w tym również 
nauki jazdy konnej 
c. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10%  
wysokości wypłaconej szkody? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na obniżenie limitu do 500 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 6. Czy zmawiający wyraża zgodę na wyłączenie ubezpieczenia Assisnatce dla 
ciągników rolniczych ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 7. W związku z faktem, że w rejestrze majątku nie we wszystkich lokalizacjach 
znajdują się informacje dotyczące nie użytkowania budynków powyżej 30 dni prosimy o 
podanie wykazu takich budynków, które nie są użytkowane powyżej 30 dni. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie numer 3 z dnia 22.10.2020. 
 
Pytanie 8.Czy wystąpiły szkody w budynkach nieużytkowanych? Jeśli tak to prosimy o 
podanie ich wysokości oraz przyczyny szkody. 
Odpowiedź: Nie wystąpiły. 
 
Pytanie 9. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych z 
ochrony ubezpieczeniowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie 
zdarzenia w budynkach nieużytkowych w wysokości 100.000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 11. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
budynkach nieużytkowych w wysokości 10% wartości szkody minimum 2.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie  12. Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje w budynkach 
nieużytkowanych? 
Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie 13. Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania w 
budynkach nieużytkowanych? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 14. Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych? 
Odpowiedź: 1) Sól Oźna – zbycie w trybie II przetargu nieograniczonego, 2) ul. 
Kasztanowa 120, Łodygowice- zbycie w trybie przetargu nieograniczonego, 3) 2 budynki 
typu „BRDA” w Zarzeczu- dzierżawa w trybie bezprzetargowym, 4) lokal użytkowy nr 2 w 
budynku przy ul. Piastowskiej – brak planów. 
 
Pytanie 15. Czy budynki nieużytkowane są przeznaczone do remontu? Jeśli tak to kiedy 
planowany jest remont? 
Odpowiedź: 1) Sól Oźna – budynek nadaje się do remontu, brak daty planowanego 
remontu, 2) budynek ul. Kasztanowa Łodygowice nadaje się do remontu- brak daty 
planowanego remontu, 3) 2 budynki typu „BRDA” w Zarzeczu – budynki nadają się do 
remontu, brak daty planowanego remontu. 
 
Pytanie 16. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć 
jakieś budynki z użytkowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie które i podanie ich sum 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie numer 5 z dnia 22.10.2020. 
 
Pytanie 17. Czy wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia 
na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie to prosimy o wskazanie 
budynków nie posiadającego takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Poza budynkami wymienionymi w odpowiedzi na pytanie numer 3 z dnia 
22.10.2020 pozostałe budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie. 
 
Pytanie 18. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w 
wysokości 1 000 000 zł? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie numer 12 z dnia 22.10.2020. 
 
Pytanie 19. Wnosimy o obniżenie limitu w szkodach elektrycznych do 200 tys. zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20. Wnosimy o obniżenie limitu w infrastrukturze drogowej do 250 tys. Zł. 
Wnosimy aby infrastruktura drogowa ubezpieczana była na tzw ryzykach nazwanych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21. Wnosimy o franszyzę redukcyjna dla szkód w infrastrukturze drogowej w 
wysokości 1000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 22. Wnosimy o usunięcie klauzuli nr 10: „klauzula nadwyżkowa do mienia 
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
 
Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie, iż  Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki 
DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie  zapewnienia 
środków ochrony indywidualnej pracowników. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki 
Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 25. Prosimy o potwierdzenie, że  Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują 
na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 
pandemicznych/epidemiologicznych. 
Odpowiedź: Na bieżąco analizowana  jest aktualna sytuacja w DPS dotyczącą zakażeń, 
kwarantanny i innych związanych z epidemią sytuacji, które mają wpływ na funkcjonowanie 
naszej placówki i ciągłość działań. Na bieżąco też podejmowane są  odpowiednie działania, 
opracowywane  i wdrażane instrukcje/polecenia oraz w miarę potrzeb reorganizowane jest 
życie DPS, zarówno jeśli chodzi o mieszkańców, jak i o personel. 
 
Pytanie 26. Prosimy o 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na 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 28. Pkt 7 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29. Pkt 9 wyrządzone w środowisku naturalnym – wnosimy o uściślenie że 
ochronie ubezpieczeniowej podlegają nagłe i nieprzewidziane zdarzenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 30. Pkt 15 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31. Pkt 28 wnosimy o zmniejszenie podlimitu do 500.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne 
 
Pytanie 32. Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco  
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 33. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 
2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco, prosimy o 
przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat. 
Odpowiedź: W 2017- 27 pojazdów, w 2018 i 2019- 44 pojazdy. 
Zamawiający informuje, że w załączniku numer 11 do SIWZ podana jest cała znana 
szkodowość z ryzyk komunikacyjnych. 
 
Pytanie 34. 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 35. 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” 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 36. 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 potwierdza. 
 
Pytanie 37. 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 38. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 7) 
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 39. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) 
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 40. Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie 
Autocasco utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia przez 36 miesiące, czy mają być przyjęte 
niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kolejnych latach sumy ubezpieczenia w AC 
będą obniżane. 
 
Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z 
wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i 
Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 



  Strona 7 z 31                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

Pytanie 42. Prosimy o wyłączenie z ochrony Assistance pojazdu o nr rej. SZY95 XL. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 6. 
 
Pytanie 43. Prosimy aby zakresem ubezpieczenia Assistance objąć tylko pojazdy osobowe 
oraz ciężarowe o DMC do 3,5 t, których okres eksploatacji nie przekracza 20 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie  44. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku assistance limitu holowania - 500 km 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie  45.Prosimy o wykreślenie zakresu terytorialnego Assistance 
RP i Europa 
oraz zastąpienie poniższym zapisem 
RP i Europa z wyłączeniem Mołdawii. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 46. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 06.11.2020 r. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020. 
 
Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ 
będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 48. Prosimy o skrócenie okresu trwania umowy do 12 miesięcy, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 49. W przypadku braku akceptacji skrócenia okres obowiązywania umowy do 12 
miesięcy, prosimy o zgodę na wprowadzenia poniższej klauzuli 
Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 
pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 
przekroczy 40%  
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  
• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych miesięcy  
tego  okresu  ubezpieczenia  
• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy pierwszego 
okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 
• przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 
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• przez drugi okres ubezpieczenia  -  12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
Pytanie 50. Prosimy o wykreślenie XII. PRAWO OPCJI 
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na 
automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak 
zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 
miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa 
ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 51. W ślad za wnioskiem o wykreślenie prawa opcji prosimy o wykreślenie z 
umowy zapisów paragrafu 7. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 52. Prosimy o wykreślenie zapisu: „W przypadku ustalenia płatności składki przez 
poszczególne jednostki osobno – brak opłaty części składki przez któregokolwiek z 
płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, 
którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb 
i przedmiotów szklanych od stłuczenia). Zgodnie z postanowieniami Ustawy Kodeks 
Cywilny do opłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: Dla każdej jednostki zostanie przygotowany 
certyfikat potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz terminem 
płatności za dane ubezpieczenie- nie będzie dotyczyć ryzyka OC. O ile Zamawiający tego 
oczekuje możliwe jest wystawienie certyfikatów na poszczególne jednostki, ale z uwagi na 
brak szczegółowych informacji do oceny ryzyka nie jest możliwe ustalenie składki 
przypadającej na poszczególne jednostki podległe. Jednocześnie Ubezpieczyciel nie ingeruje 
w wewnętrzne rozliczenia Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 54. Z uwagi na 3 letni okres ubezpieczenia prosimy o publikację aktualnych danych 
o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 5 lat (z uwzględnieniem wypłaconych w tym 
okresie odszkodowań i założonych rezerw do  roszczeń z tytułu zdarzeń, które zaistniały 
również we wcześniejszych latach). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 55. Prosimy o informacje jakie franszyzy miały zastosowanie w programach z 
ostatnich 5 latach. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ostatnich latach nie miały zastosowania 
franszyzy czy udziały własne poza poniżą w mieniu od wszystkich ryzyk: 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody min. 1000 zł dla budynku niezamieszkałego. 
 
Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte za 
wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu opisanego w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności w żadnym aspekcie 
SIWZ nie wykracza poza ustawową odpowiedzialność i nie stanowi umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC nie obejmuje OC za 
szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i 
składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek 
innym przetwarzaniem odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie iż ochrona nie obejmuje szkód z tytułu organizowania 
imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych oraz imprez obejmujących 
sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 60. Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC najemcy ruchomości nie 
obejmuje szkód  powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych 
w tych pojazdach. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC nie obejmuje i 
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 62. Prosimy o wyłączenie szkód  spowodowanych przeniesieniem choroby 
Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 63. Prosimy o wyłączenie szkód  spowodowanych zakażeniem wirusem HIV, w 
przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu  nie wyższego niż 
do 250 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 64. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte nagłe, 
przypadkowe i niezamierzonych szkody powstałe na skutek przedostania się 
niebezpiecznych substancji do środowiska. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC z tytułu utraty, zniszczenia lub 
zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z 
prowadzoną przez niego działalnością – ochroną będą wyłącznie udokumentowane koszty 
odtworzenia dokumentacji 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 66. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu OC 
członka władz za straty wynikające z działania lub zaniechania, polegającego na 
niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków przez członka władz popełnionego 
w związku z pełnieniem funkcji członka władz (ubezpieczenia D&O). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 67. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc z tytułu szkód powstałych 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) ochroną 
ubezpieczeniową nie będą objęte szkody: 
1) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym 
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 68. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC za szkody wyrządzone konsumentom przy 
wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 
42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (w szczególności czyste straty finansowe) - limit: 100 000 zł na wszystkie 
wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 69. Prosimy o informację która jednostka prowadzi działalność hotelową i jakie 
przychody osiąga z tego tytułu. 
Odpowiedź: Zgodnie z poniższym: 
ZSAiO- Dochody z tytułu wpłat za pobyt  i wyżywienie uczniów w bursie w 2019 r.  
ogółem -  284 295,11  zł . Dochody z tytułu tylko wpłat za  pobyt uczniów w bursie  -  64 
700,00 zł. 
ZSME dochody z tytułu hotelu w 2019 wyniosły 339 291,66 zł. 
 
Pytanie 70. Prosimy o informację, która jednostka podległa wprowadza wodę do obrotu i 
jakie przychody osiąga z tego tytułu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna jednostka nie wprowadzani wody do obrotu. 
 
Pytanie 71. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC za szkody wynikające z naruszenia 
przepisów RODO, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie 
Danych”- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 
Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich 5 latach zanotował 
incydenty związane z naruszeniem danych osobowych. Jeśli tak prosimy o informacje o 
okolicznościach zdarzenia, roszczeniach i informacji o rozstrzygnięciu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 72. Prosimy o modyfikację klauzuli reprezentantów polegającą na dopisaniu, że  
Ubezpieczyciel zachowuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od 
osób odpowiedzialnych za szkodę umyślną. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 73. Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC za szkody 
polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 74. Z uwagi na trwającą pandemię prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie 
oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.  
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W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu dla szkody 
powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-
19) oraz jego mutacjami nie wyższego niż 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 
W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie, że oc szkody powstałe 
w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz 
jego mutacjami nie będą dotyczyć zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 75. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 
charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, 
izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości 
zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 76. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ 
opieką ubezpieczonego: 
-został zakażony SARS-CoV -2? 
-zachorował na Covid-19? 
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 
chorych na Covid-19 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 77. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania 
zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 78. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu 
przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników? 
Odpowiedź: Ubezpieczający/Ubezpieczony jako pracodawca zastosował się do wszystkich 
przewidzianych w § 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 
r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (jak i rozporządzeniach poprzednich) wymogów w zakresie 
przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników. Pracownicy zostali wyposażeni w 
przyłbice i maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto 
umożliwiono w stosunku do niektórych pracowników pracę zdalną, a także wprowadzono 
ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z klientem zewnętrznym (kontakt za pośrednictwem 
platformy e-PUAP, SEKAP, email lub telefonicznie). Zastosowano umawianie wyłącznie na 
określoną godzinę w sprawach wymagających obecności stron, a na stanowiskach 
obsługujących klientów zewnętrznych zainstalowano osłony z szyby lub pleksy. 
 
Pytanie 79. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez 
Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia? 
Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 80. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe 
na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego? 
Odpowiedź: Funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego jednostki 
organizacyjne działają w oparciu o obowiązujące w przedmiocie określonych nakazów, 
zakazów i ograniczeń  w związku z wystąpieniem stanu epidemii przepisy ustaw i 
rozporządzeń. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w tym zakresie 
podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na 
stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie 
urzędu lub jednostki. 
W przypadku jednostek organizacyjnych, (za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych, w 
przypadku których decyzje o ograniczeniach i procedurach bezpieczeństwa podejmowane są 
na szczeblu ministerialnym oraz kuratorium oświaty)  wprowadzono ograniczenia obsługi 
bezpośredniej klientów zewnętrznych, a jako preferowane formy kontaktu stosowane są 
korespondencja mailowa, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub SEKAP, a także kontakt 
telefoniczny. Strony obsługiwane są bezpośrednio jedynie w sytuacjach wyjątkowych, 
wskazanych w § 24 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 
 
Dodatkowo w każdej z jednostek organizacyjnych Zamawiającego wprowadzono obowiązek 
stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej (środki dezynfekujące, maseczki, 
przyłbice) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego. Wprowadzono również zakaz 
przychodzenia do pracy w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, niekończenie 
podobnych do objawów Covid-19. 
 
Powyższe zasady wprowadzane są w drodze zarządzeń wewnętrznych poszczególnych 
kierowników jednostek organizacyjnych. 
 
W przypadku pracowników w stosunku do których pobrano na podstawie decyzji lekarza 
pierwszego kontaktu wymaz oraz osoba taka uzyskała wynik pozytywny wymazu na 
obecność koronawirusa stosujemy się do wszelkich obostrzeń, poleceń i zaleceń powiatowej 
stacji sanitarno – epidemiologicznej. W przypadku pracowników którzy mieli bezpośredni 
kontakt z osobą zakażoną, a nie zostali wysłani na kwarantannę stosujemy możliwość pracy 
zdalnej, do czasu ustania bezpośredniego zagrożenia. 
 
Pytanie 81. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu i 
pasażerów przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, 
przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.  
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 82. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w 
widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie 
dotykać dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?  
Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 83. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne 
objawy grypopochodne) są odsyłani do domu? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 84. Czy Zamawiający wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 85. Prosimy o podanie budżetu ( obrotu) z rok 2019 i 2020. 
Odpowiedź: Budżety na rok 2020 są podane w każdym z rejestrów majątku jednostek. 
Dane za 2019 w tej chwili nie mogą zostać uzyskane. 
 
Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 86. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na wskutek  
działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego 
działania), 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 87. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez 
wprowadzenie klauzuli szkód elektrycznych o treści 
 
KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w 
szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 
przebicie izolacji, na obciążenie, na  nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i  
    przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 
licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 



  Strona 15 z 31                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

f)  w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę 
- nie przeprowadzono okresowego badania  eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) 
stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
100.000,00 PLN   
Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 88. Prosimy o podanie pełnej wartości posiadanego mienia dla poniższych 
przedmiotów ubezpieczenia: 
 
Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, 
barierki, ogrodzenia, parkany,  wiaty itp. 
 
Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek 
kanalizacyjnych, wpusty deszczowe 
 
Obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej i parkowej np. 
altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu 
porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, 
stragany, szklarnie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane w ramach podanych 
limitów i nie ma konieczności podawania wartości. 
 
Pytanie 89. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody 
powstałe wskutek działania burzy 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w 
wysokości 300,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 91. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do 
dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła 
szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią 
przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony 
przeciwpowodziowej? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było szkód powodziowych od 1997 r. 
 
Pytanie 92. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle 
nieużytkowane – wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie poniższych 
wymogów warunkujących odpowiedzialność Wykonawcy.  
1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozorowi 
prowadzonemu przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC; 
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2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i 
je zakonserwować; 
3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji 
4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich 
występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system 
tryskaczowy, włamaniowy, itp. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie numer 3 z dnia 22.10.2020. 
 
Pytanie 93. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób 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.);  
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.); 
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: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 94. 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. 
 
Pytanie 95. 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. 
 
 
Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji 
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Pytanie 96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w 
wysokości 300,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Ryzyko mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy infrastruktury drogowej 
 
Pytanie 97. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w SIWZ suma ubezpieczenia w systemie 
sumy stałych w wysokości 500.000,00 PLN odpowiada pełnej wartości posiadanego mienia 
tj. infrastruktury drogowej (drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, 
przepusty) 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 98. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 12 prosimy o podanie 
pełnej wartości posiadanego mienia tj. infrastruktury drogowej (drogi, ulice, chodniki, 
alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty) 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane do podanych limitów 
ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela i nie ma konieczności podawania 
wartości. 
 
Pytanie 99. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w 
wysokości 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 100. Zakres ubezpieczenia obejmuje infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, 
chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne ,przepusty itp. Limit 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proszę o usunięcie zapisu w całości albo 
zmniejszenie limitu do wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 101. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie 
nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są 
objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia – proszę o usunięcie zapisu w całości 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 102. Zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody w instalacjach lub urządzeniach 
technologicznych – proszę o potwierdzenie, że dotyczy instalacji i innych urządzeń 
technologicznych w obrębie ubezpieczonego budynku 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 103. Zakres ubezpieczenia obejmuje maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii z 
limitem 50.000 zł. – proszę o usunięcie zapisu w całości 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Ubezpieczenie maszyn od awarii 
 
Pytanie 104. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia pozycji 23;24;25 z 
załącznika REJESTR MAJĄTKU_SP-ZWARDOŃ 
 
W przypadku braku zgody prosimy na włączenie poniższych zapisów dla pozycji 23;24;25 
- ryzyko uszkodzenia/awarii ubezpieczonych maszyn ( w zakresie uszkodzenia silnika, 
urządzeń napędowych, osi,  urządzeń elektrycznych, ) z limitem odpowiedzialności 5.000,00 
PLN  (w agregacie na jeden i wszystkie zdarzenia w  okresie ubezpieczenia do wyczerpania 
oraz łącznie dla wszystkich ubezpieczonych maszyn), 
- udział własny: 5 % wartości szkody min 500,00 PLN ,   
- wyłączone ryzyko związane z ruchem maszyn / kolizji : tj. nagłego działania siły 
mechanicznej w chwili zetknięcia się  
  pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, i  
katastrofy, przez którą rozumie  
  się zderzenie pojazdów, wykolejenie lub przewrócenie się maszyny , 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 105. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz redukcyjnej w 
wysokości 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Klauzule dodatkowe 
 
Pytanie 106. Klauzula wartości mienia – prosimy o zmianę poprzez wprowadzenie 
poniższej treści 
 
 Klauzula wartości mienia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 
zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a 
odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z 
przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto  uszkodzonego mienia 
wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu.  W przypadku ubezpieczenia mienia 
w wartości odtworzeniowej, podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość 
odtworzenia, pod warunkiem przystąpienia – nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty 
powstania szkody – do odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia 
mienia i faktycznego poniesienia przez ubezpieczonego kosztów z tego tytułu albo zakupu 
nowego mienia. Jeżeli ubezpieczony zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi od 
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odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia, o czym ma 
obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela, odszkodowanie 
             zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 107. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zabraniu danych do 
SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 
PLN. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że mienie zgłaszane na podstawie 
niniejszej klauzuli będzie tożsame z mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia na bazie SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 108. Prosimy o wykreślenie klauzuli funduszu prewencyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 109. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę  zapisu w klauzuli szybkiej 
likwidacji szkód: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 
których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy 
przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela 
o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez 
likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, 
dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
 
Proponowany zapis: których czas naprawy powinien być jak najkrótszy z uwagi na ciągłość 
utrzymania działalności gospodarczej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 110. Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 20% sumy ubezpieczenia – 
proszę o wprowadzenie obowiązku rozliczenia składki wg stawki z oferty/polisy do 30 dni 
po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mienie do 20% wartości sumy ubezpieczenia 
ma zostać przyjęte do ubezpieczenia bezskładkowo. 
 
Pytanie 111. Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 20% sumy ubezpieczenia – 
proszę o potwierdzenie, że zgłaszane mienia będzie tego samego rodzaju, typu, które jest 
aktualnie przedmiotem zamówienia 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 112. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto 
z limitem 2.000.000 zł. – proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 500.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 113. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia 
– proszę o zmianę limitu odpowiedzialności Wykonawcy z 20% su na 10% szkody 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 114. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę 
ubezpieczenia – proszę o zmianę limitu odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości 10% 
SU 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 115. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – proszę o wprowadzenie 
limitu 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 116. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli 
OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź  
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 117. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 
nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie na wysypiskach śmieci, sortowniach, 
składowiskach odpadów oraz innych miejscach utylizacji odpadów itp. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 118. Prosimy o potwierdzenie, gdziekolwiek mowa jest o kosztach to są to koszty 
uzasadnione i udokumentowane 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 119. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
PAKIET II 
 
Pytanie 120. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
doprecyzowania wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC „wykupiona 
amortyzacja” na zdanie: 
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- wykupiona amortyzacja - po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie 121. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców.  
Jest:  
Klauzula rzeczoznawców 
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 
poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 
zakresu i rozmiaru szkody. 
Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Propozycja zmiany:  
Klauzula rzeczoznawców  
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 
ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 
przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 
wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 122. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania zmienionej treści Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie 
serwisowym poprzez dodanie zdania: 
Uwzględnienie w rozliczeniu części oryginalnych bez amortyzacji następuje wyłącznie po 
udokumentowaniu naprawy fakturami. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 123. Zwracamy się o wyjaśnienie czy w wykazie pojazdów znajdują się pojazdy 
wykorzystywane do nauki jazdy, jeśli tak prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 12 do SIWZ, kolumna N „Przeznaczenie 
pojazdu”. 
 
Pytanie 124. Zwracamy się o uzupełnienie informacji o przebiegu szkodowym pojazdów w 
okresie od 2017-01-01 do 2020-09-30 w oparciu o dane dotychczasowych Ubezpieczycieli.  
Poniżej danych zawarte w UFG dotyczące szkód Ubezpieczonych jednostek, prosimy o 
aktualizację danych szkodowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku numer 11 
do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka. 
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia szkodowość komunikacyjną o poniższe szkody z 2019 
i 2020 roku: 
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Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 
Kwota 

wypłaconych 
odszkodowań 

Kwota 
utworzonych 

rezerw 
2018 ASS 1 246 zł 0 zł 
2018 AC 1 4 729,78 zł 0 zł 
2018 OC 1 2 874 zł 0 zł 
2019 OC 1 1 821,05 zł 0 zł 
2020 AC 1 7 514,39 zł 0 zł 

 
Pytanie 125. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 05-11-
2020r. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020. 
 
SIWZ – PKT VIII ppkt 3 
 
Pytanie 126. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia/przedstawienia 
pełnomocnictwa  (do podpisania oferty i innych czynności) w wersji elektronicznej z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany 
podpis elektroniczny jest zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności 
podpisów). Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych 
dotyczących podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów 
elektronicznych z podpisem własnoręcznym.  
Brak zgody na takie rozwiązania może uniemożliwić złożenie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pakiet I – dot. załącznik nr 1 do SIWZ ZZP.272.39.2020 
 
Postanowienia wspólne: 
Pytanie 127. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego 
w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 128. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają  
zastosowanie przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne 
warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 129. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami 
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy choćby OWU nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 130. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody 
powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza 
ustawową odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 131. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody 
powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia 
odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo 
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 132. Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub 
pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest 
zabezpieczone w sposób 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.);  
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.); 
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: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 133. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623) – Tekst 
jednolity ustawy Prawo Budowlane. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 134. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane 
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz że 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: Zamawiający potwierdza. 



  Strona 24 z 31                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

 
Pytanie 135. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 136. Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic. 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 137. 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. 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 138. Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 
lat. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzą na pytanie numer 55. 
 
Pytanie 139. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w SIWZ są limitami 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 140. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno 
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte 
ochroną. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody 
i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich 
lat. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Nie obejmuje OC administrowania drogami. 
 
Pytanie 141. Prosimy o podanie szkodowość za okres 5 lat lub co najmniej pełnych 3 lat 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany przedział czasowy podany w 
załączniku nr 11 do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 142. Prosimy o wprowadzenie w umowie kl. Wypowiedzenia w treści jn lub innej 
akceptowalnej przez zamawiającego 
 
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. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w 
celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie 143. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w 
stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu 
ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności 
objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 144. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC wyłączone są 
szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i 
składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek 
innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy 
o następujące informacje: 
- czy Powiat jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci 
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni 
- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane 
obecnie 
- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie  
- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 
czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)  
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 
kompostowanie, inne) 
- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 
związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; 
jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC  
- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie 
sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC 
- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 
wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 145. 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 zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach 
takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej 
przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 146. 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 147. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony nie są objęte szkody 
wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprez masowych podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 148. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za 
szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych,  lotniczych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 149. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za 
szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, 
wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych 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. 
 
Pytanie 150. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami 
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 
środowisku naturalnym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 151. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 
niezamierzone przez Ubezpieczonego 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 152. Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W 
odniesieniu do domów pomocy społecznej 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 153. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób 
zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 26. 
 
Pytanie 154. Prosimy o wykreślenie wynikające z naruszenia przepisów „RODO”, zwane 
także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” - Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub przeniesienie 
do zakresu klauzul fakultatywnych 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 155. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu wykonywania władz 
publicznych prosimy  o dodanie- ochrona nie obejmuje również szkód 
a. związanych z zarządzaniem drogami; 
b. związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem; 
c. które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy 
słuszności; 
d. powstałe w wyniku niewypłacalności; 
e. powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
f. wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie 
g. sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. 
h. szkód wyrządzonych umyślnie 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 156. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały od 1997r. dotknięte  
jakąkolwiek szkodą powodziową. Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy miały miejsce 
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szkody i jaka była wysokość strat oraz jakie działania podjęto w celu uniknięcia podobnych 
zdarzeń w przyszłości? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 91. 
 
Pytanie 157. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone składowisko 
odpadów? Jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia mienia na nim zlokalizowanego? 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 158. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia została zgłoszona sortownia 
śmieci? Jeżeli to prosimy o informację jaka jest suma ubezpieczenia mienia 
zlokalizowanego pod jej adresem oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały 
zastosowanej dla tej lokalizacji 
Odpowiedź: NIE. 
 
Pytanie 159. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 
OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go 
w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ. 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 160. Prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie 
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z 
mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź: Jest to budynek główny po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu, wartość 
zgodnie z rejestrem majątku. 
 
Pytanie 161. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu 
trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową 
zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 
szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie przesłany 
Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej. 
 
Pytanie 162. Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu, znajdują się instalacje solarne/ 
fotowoltaiczne? Jeżeli tak, prosimy o informacje: 
a) w których lokalizacjach występują, jaka jest ich wartość, rok montażu, do kiedy 
objęte są gwarancją? 
b) czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane 
firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane 
ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne? 
c) czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenie, czy były szkody/ zgłoszone 
roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym? 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie przesłany 
Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej. 
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Pytanie 163. Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia z eksploatacji części budynków 
oraz jakie są w stosunku do tych budynków dalsze plany. 
Odpowiedź: 1) Sól Oźna- teren po byłym Schronisku Młodzieżowym, planuje się sprzedaż 
w trybie przetargu, 2) ul. Kasztanowa Łodygowice -przejęcie budynku po wygaszeniu 
trwałego zarządu, planuje się sprzedaż w trybie przetargu, 3) wygaśnięcie umowy dzierżawy 
– planuje się wydzierżawić nieruchomość w trybie bezprzetargowym, 4) lokal użytkowy nr 
2 w budynku przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach- brak na razie dalszych planów. 
 
Pytanie 164. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Zakres ubezpieczenia prosimy o 
dodanie ”Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 
utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, przyszłej, nieprzewidzianej i niezależnej 
od Ubezpieczającego przyczyny.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 165. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oparty na formule 
wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia z uwzględnieniem 
postanowień klauzul dodatkowych obejmuje wszelkie szkody materialne polegających na 
uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, przyszłej, 
nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, z zastrzeżeniem wyłączeń 
zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 166. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wylew wód podziemnych. W 
przypadku braku akceptacji prosimy o ustanowienie limitu dla tego ryzyka w wysokości 500 
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wyraża zgodę na 
wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 167. Prosimy o ustanowienie limitu dla koszty zabezpieczenia ubezpieczonego 
mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego 
ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w 
wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 
Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, iż koszty te są pokrywane w ramach 
sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu i jednocześnie 
potwierdza, że koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 168. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w 
wysokości max 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Czy obecnie Zamawiający 
ma to ryzyko w ochronie, czy do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, czy jest określony 
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limit? Jakiej wysokości? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 12 z dnia 22.10.2020. Obecnie jest 
wprowadzony limit w wysokości 2 000 000 zł- tylko dla ryzyka powodzi. 
 
Pytanie 169. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i 
deszczu nawalnego oraz szkód w budynkach nieużytkowanych, w wysokości 10% nie mniej 
niż 1 000 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 170. Dodatkowe rozszerzenia – Infrastruktura drogowa – prosimy o podanie 
łącznej wartości dróg, które mają być objęte ochroną w ramach wskazanego limitu oraz 
wartości jednostkowej tuneli wraz z informacją o ich lokalizacji oraz stanie technicznym. 
Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte mosty, przepusty itp. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczane w ramach podanych 
limitów i nie ma konieczności podawania wartości. 
 
 
Treść klauzul dodatkowych: 
 
Pytanie 171. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do 
ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 172. Klauzula automatycznego pokrycia prosimy o dodanie: 
a) limit 20% zgłoszonej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 10 000 
000 PLN lub inny limit kwotowy akceptowalny przez Zamawiającego 
b) rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia okresu 
ubezpieczenia w systemie ”pro rata temporis” wg stawek określonych w ofercie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 173. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej 
brutto – prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do wysokości max 1 000 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 174. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 
SIWZ – prosimy o dodanie – oraz w  ramach limitu określonego dla klauzuli 
automatycznego pokrycia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 175. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o: 
  
a) dodanie: Z odpowiedzialności wyłączone są ponadto szkody: 
- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane 
wymagające pozwolenia na budowę, 
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- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
 
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5 
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 176. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 04.11.2020r. lub inny 
akceptowalny dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 27.10.2020. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Jagiełło 


