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Wrocław, 09.11.2020 r.  

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Kietrz wraz  z jednostkami 

organizacyjnymi  

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 DO SIWZ NR 185/2020/N/Kietrz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Kietrz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 

przez wykonawców: 

 

Pytanie 1. Proszę o modyfikacje treści SIWZ w przedmiocie przesunięcia terminu 

składania ofert do 28.10.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na dzień 

13.11.2020  r. zgodnie ze zmianami do SIWZ opublikowanymi w dniu 28.10.2020 r.  

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia: 

Pytanie 2. Wprowadzenie wyłączenia: 

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności  cywilnej  Ubezpieczonego 

za szkody wynikające z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i wykonawca nie odpowiada za szkody 

spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-

Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją 

kodu genetycznego.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chroni 

swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS 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 DPS/MoPS? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że TAK. 

 

Pytanie 4. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i 

stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury 

planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że TAK. 

 

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu 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 6. 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 SIWZ.  

 

Pytanie 7. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane 

przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.  

  

Ubezpieczeń komunikacyjnych  

Pytanie 8. 10. Klauzula ładunkowa 

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. 

UZUPEŁNIENIE JEJ   treści: ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane 

przez przewożony prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną w pojeździe w 

skutek jego zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem a działające na tenże ładunek 

siły spowodują zerwanie jego mocowania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

spowodowane przez przewożony nieprawidłowo zabezpieczony ładunek. 

Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód 

wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej 

pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 9. Proszę o modyfikacje treści SIWZ w przedmiocie: 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na 

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

przeniesienia chorób zakaźnych ale z dodatkowym wyłączeniem dla COVID’19 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10. Prosimy o przesuńcie terminu złożenia oferty na dzień 30-10-2020 roku. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 
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Pytanie 11. W zakresie ubezpieczenia assistance prosimy o potwierdzenie, że 

ubezpieczenie usługi Assistance dla pojazdów ma obejmować tylko pojazdy w rodzaju: 

osobowe; osobowo-ciężarowe;  ciężarowe o DMC do 3,5 tony;  motocykle; motorowery 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 12. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia holowania lub 

transportu na terytorium RP oraz Europy prosimy o dopuszczenie możliwości 

holowania pojazdu lub transportu do siedziby Ubezpieczonego lub serwisu 

naprawczego na odległość nie większą niż 600 km.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie 13. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia naprawy pojazdu na 

miejscu zdarzenia i koszty z tym związane wnioskujemy aby świadczenie obejmowało 

zorganizowanie i pokrycie kosztów z wyłączeniem kosztów części zamiennych i 

dostarczanego paliwa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie 14. W zakresie ubezpieczenia assistance dla świadczenia organizacja parkingu 

i koszty z tym związane wnioskujemy aby świadczenie obejmowało:   zorganizowanie i 

pokrycie kosztów parkowania unieruchomionego pojazdu na parkingu strzeżonym, 

położonym najbliżej warsztatu, w którym pojazd ma być naprawiany, wyłącznie do 

chwili, kiedy możliwe będzie holowanie lub przetransportowanie tego pojazdu do 

warsztatu, z uwzględnieniem limitów cenowych określonych dla terytorium RP 100 

PLN a dla terytorium Europy 50 Euro. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie 15. Prosimy o podanie/ uzupełnienie : rodzaju konstrukcji Konstrukcja:  

pokrycie dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu ( np. drewniana, stalowa), 

materiał i konstrukcja stropów, materiał i konstrukcja ścian budynku 

oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia w przypadku : 

·         Rejestru majątku MOPS Gminy Kietrz– nieruchomości 

·         Rejestru majątku UM Gminy Kietrz- nieruchomości 

Odpowiedź: Budynek MOPS, Kietrz ul. Wojska Polskiego 27,  dach czterospadowy, 

drewniany, pokryty       płytami  onduline, stropy drewniane oraz Ackermana, ściany z cegły 

ceramicznej. 

1. Budynek UM, ul. 3 Maja 1, składa się z dwóch części, zabytkowej i nowej. 



  Strona 4 z 18                     

              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 

 

 

Część zabytkowa:  dach płaski, drewniany,  pokryty papą termozgrzewalną strop 

drewniany, w części betonowy, ściany z cegły ceramicznej. Część nowa: dach płaski, 

betonowy, pokryty papą termozgrzewalną, strop betonowy. 

       3.  Remizy OSP: 

-Pilszcz: dach dwuspadowy,betonowy, pokryty papą, strop konstrukcja żelbetowa,  

ściany murowane z cegły, 

-Ściborzyce Wlk.: dach dwuczęściowy, dwuspadowy, konstrukcja w cz. Betonowa w 

cz. drewniana,  kryty blachą,  strop betonowy,  ściany murowane z cegły, 

            -Kietrz, ul. Wieżowa: dach płaski, drewniany, pokryty papą, konstrukcja stropu     

             drewniana, ściany  murowane z cegły, 

-Nasiedle: dach dwuspadowy, betonowy, pokryty papą,  strop konstrukcja betonowa,  

ściany   murowane  z cegły, 

-Nowa Cerekwia: dach dwuspadowy, betonowy, kryty blachą, strop betonowy, 

ściany  murowane  z cegły, 

-Chruścielów: dach płaski, betonowy, kryty papą, strop betonowy,  ściany betonowe, 

-Dzierżysław: strop konstrukcji  drewnianej i betonowej, czterospadowy, drewniany,     

  kryty blachą, ściany  murowane z cegły, 

             -Rozumice: dach dwuspadowy, betonowy, kryty papą,  strop konstrukcja betonowa,                 

              ściany  murowane  z  cegły, 

-Wojnowice: dach płaski, betonowy kryty papą termozgrzewalną , strop betonowy    

  ściany z cegły.  

 

             

Pytanie 16. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 

zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, tak. Droga gminna w Pilszczu (skrzyżowanie ulicy 

Owsianej, Krasickiego i Al. Schumana).    Remont zerwanej nawierzchni asfaltowej. 

Wartość robót odtwarzających 27 521,25 zł. Data zdarzenia: marzec 2017 rok.  

Zamawiający nie może jednoznacznie wykluczyć występowania większej liczby zdarzeń w 

ciągu ostatnich 25 lat.   

 

 

Pytanie 17. 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: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie 

zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje i szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat. 

 

Pytanie 18. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – 

prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  
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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: Zamawiający informuje, ze zakres wskazany w SIWZ jest podobny do 

dotychczas obowiązującego. 

 

Pytanie 19. 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: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 20. 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: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 21. 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 zmiana wymaga zgody obu stron.  

 

Pytanie 22. 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.  

 

Pytanie 23. 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.  
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Pytanie 24. 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 

 

Pytanie 25. 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. 

 

 

Pytanie 26. 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, że nie administruje.   

 

 

Pytanie 27. Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w 

powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie 28. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu 

administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie 29. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie 

będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby 

Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



  Strona 7 z 18                     

              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 30. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. Zerwana nawierzchnia asfaltowa była 

na skutek nawalnych opadów deszczu, które spowodowały podtopienie.  Po zdarzeniu 

odtworzono rowy odwadniające przy skrzyżowaniu.  

 

 

Pytanie 31. 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 wyraża zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytane 32. 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, 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: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce 

następujące szkody spowodowane zalaniem przez obfite opady atmosferyczne: 

- 2015 r. – zalanie w ZSP sufitów, ścian korytarzy na parterze, zadaszenia, sali lekcyjnej 

oraz instalacji elektrycznej – wartość odszkodowania 12 153,10 zł.  Brak informacji w jakiej 

wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne. 

- 2016 r. – zalanie w ZSP ścian przy oknach oraz części sufitów w salach lekcyjnych, 

suterenie i bibliotece – wartość odszkodowania 1 524, 67 zł. Brak informacji w jakiej 

wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne. 

- 2017 r. – zalanie w ZSP Nowa Cerekwia Sali lekcyjnej, sekretariatu, kuchni i korytarzu 

szkolnego – wartość odszkodowania 3 333,18 zł. Brak informacji w jakiej wysokości mienie 

zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały podjęte działania prewencyjne. 

- 2020 r. zalanie w ZS w Kietrzu sali gimnastycznej – wartość odszkodowania 272,50 zł.  

Brak informacji w jakiej wysokości mienie zostało dotknięte szkodą oraz jakie zostały 

podjęte działania prewencyjne. 

 

 

 

Pytanie 33. 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. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 34. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych 

przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z 

informacją o ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są: 

Prowadzone: -Budowa 8 miejsc postojowych dla rowerzystów (m.in. wiaty, ławostoły), 

wartość 84 000,00zł. 

Planowane: -Remont stołówki Zespołu Szkół w Kietrzu, ul. Głowackiego 37, wartość 

550 000,00 zł, 

-Wymiana stolarki okiennej w WDK w Nowej Cerekwi, wartość 50 000,00 zł.  

Ponadto to co zostanie wprowadzone do budżetu w okresie realizacji umowy ubezpieczenia.  

 

 

Pytanie 35. 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: Zamawiający przewiduje budowę dróg i kanalizacji. Nie wyklucza budowy 

innych obiektów.  Konkrety będą znane  po przyjęciu uchwał budżetowych.  

 

 

Pytanie 36. 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. Dla jednego obiektu budowlanego t.j. dla budynku 

Zespołu Szkolnego w Kietrzu przy ul. Kościuszki w Kietrzu 14,  wystawiona jest decyzja 

PSP w zakresie dostosowania budynku dot.  przepisów  z powodu zmiany przepisów 

pożarowych.  Część zaleceń została wykonana. Obecnie trwają prace i uzgodnienia 

dotyczące obowiązków nałożonych  w decyzji.  

 

 

Pytanie 37. 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, jeżeli dokument ten był wymagany przepisami 

prawa w danym okresie.  

 

 

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów 
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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 39. 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 nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle. 

 

Pytanie 40. 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 budynki nieużytkowane/ 

pustostany. 

 

Pytanie 41. 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: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie 42. 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: Zamawiający nie posiada  w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach 

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

technicznym. 

 

Pytanie 43. 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 44. 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? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie trwają na terenie zgłoszonych 

do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. 

 

Pytanie 45. 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 SIWZ. 

 

Pytanie 46. 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. 

 

Pytanie 47. 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 48. 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 49. 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 50. 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. 
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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 oraz wyraża zgodę na dopisanie powyższego 

stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 51. 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 oraz wyraża zgodę na dopisanie powyższego 

stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 52. 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.  

 

Pytanie 53. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia 

ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek 

statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 54. 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 55. 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 56. 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 na wprowadzenie zapisu: 

 

„Ubezpieczający jest obowiązany do: 

 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie 

później niż w ciągu 48 godzin, od przyjętej i potwierdzonej na piśmie 

wiadomości 

 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność, 

 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych 

oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 57. 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 dokumenty dotyczące okresowej, rocznej  kontroli 

dróg za wyjątkiem części jednej drogi  są pozytywne.  

Corocznie są przeprowadzane cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych, na wartość ok. 

100 000, 00 zł. Ponadto wykonywane są remonty nawierzchni.   

Przewiduje się modernizacje następujących dróg: ul. Długa, Różna i Lubotyńska  w Kietrzu, 

ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu, Krasickiego w Pilszczu. Nie wyklucza się budowy            

i modernizacji innych dróg w okresie trwania umowy.  Gmina nie posiada planu remontów 

dróg.        

 

 

Pytanie 58. 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 informuje, że nie zgłasza, ale nie może wykluczyć  w przyszłości 

takiej możliwości.  

 

Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał 

do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mostów.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza, ale nie może wykluczyć  w przyszłości 

takiej możliwości.  

 

 

Pytanie 60. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wykaz 

mostów z uwzględnieniem: 

- wartości jednostkowych 

- lokalizacji 

- konstrukcji 

- stanu technicznego. 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie 61. 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: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego udostępnianego osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach 

projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzęt 
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elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów 

Zdalna Szkoła. 

 

Pytanie 62. Prosimy o uzupełnienie konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w 

odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach 

mienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. W części  kart środka trwałego 

posiadanych przez zamawiającego, brak jest informacji o  roku budowy  obiektów.  

Wg wiedzy zamawiającego są to następujące lata: 

-budynek MOPS, ul. Wojska Polskiego 27, Kietrz,  wybudowany przed 1939 rokiem,  

-budynek zabytkowy Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 1,  Kietrz, wybudowany przed 1939 

rokiem, część nowa budynku wybudowana w latach 70, XX wieku, ( w rejestrze jako jeden 

budynek), 

-budynki Zespołu Szkół w Kietrzu przy ul. Kościuszki 14: główny gmach (stary), 

wybudowany przed 1939 rokiem,  nowa część budynku (były budynek gimnazjum)oddany 

do użytkowania 2001roku, sala gimnastyczna – lata 90, XX wieku.  

 

 

Pytanie 63. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod 

pozycją „Park Jordanowski”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w skład mienia o nazwie PARK JORDANOWSKI 

wchodzą: amfiteatr, letnia szkoła fontanna, alejki, ogrodzenia, brama,  ławki parkowe, kosze 

na śmieci, latarnie, schody, przyłącz wody i kanalizacji. 

 

 

Pytanie 64. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod 

pozycją „Odbudowa terenu zielonego”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodnik z kostki brukowej,  ziemia pod nasadzenie 

drzew i krzewów, kwiatów i trawy oraz  studzienki do nawadniania terenów zielonych w 

Kietrzu. 

 

 

Pytanie 65. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod 

pozycją „Rewitalizacja Parku” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to urządzenia siłowni zewnętrznej w Lubotyniu. 

 

 

Pytanie 66. Prosimy o wyłączenie nasadzeń oraz roślinności z ryzyka wandalizmu, 

dewastacji oraz kradzieży zwykłej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 67. 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: Zamawiający informuje, że brak takich nieruchomości. 

 

Pytanie 68. 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 m
2
 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak jest  nieruchomości, które posiadają w 

konstrukcji płyty warstwowe.  

 

 

Pytanie 69. 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, że nie zgłasza. Jest bardzo małe 

prawdopodobieństwo, że Zamawiający takie budynki i budowle będzie zgłaszał do 

ubezpieczenia.  

 

 

Pytanie 70. 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 posiada takich urządzeń.  

 

  

Pytanie 71. 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 informuje, że w grupie 8 Gmina posiada namiot imprezowy o 

wartości 3 775,00 zł. 

 

 

Pytanie 72. 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: Zamawiający informuje, że limit pozostaje 50 000 zł zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia. 

 

 

Pytanie 73. Prosimy o podanie wartości i lokalizacji największego kompleksu 

pożarowego (z uwzględnieniem wartości nieruchomości i mienia w niej się 

znajdującego). 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największy kompleks to budynek Zespołu Szkół w 

Kietrzu wraz z budynkiem sali gimnastycznej w Kietrzu, przy ul. Głowackiego 37.  Wartość 

uwzględniona w  rejestrze Zespołu Szkół w Kietrzu.  

 

 

Pytanie 74. 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: Zamawiający informuje, że nie znajdują się wśród nieruchomości zgłoszonych 

do ubezpieczenia obiekty użytkowane sezonowo. 

 

 

Pytanie 75. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

 

Pytanie 76. 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 6. 

 

Pytanie 77. 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. 

 

Pytanie 78. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 

29.10.2020 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

 

Pytanie 79. 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 
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najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

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 80. W nawiązaniu do przetargu na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kietrz 

prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 29.10.2020 r.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

 

Pytanie 81. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu dodatkowych klauzul: 

1.       KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID’19 / PANDEMII  

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje  

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek 

inne  

kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 

zagrożeniem  

rzeczywistym lub rzekomym):  

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ  

władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższych klauzul. 

 

2.       KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH  

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

szkód,  

strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio  

wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.  

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się 

w  

szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia,  

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub 

dotyczących  

jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem  

takiej Choroby Zakaźnej.  

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek 

chorobę,  

która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z  
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jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:  

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt 

lub  

inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,  

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi  

przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z  

jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub  

gazami, lub pomiędzy organizmami  

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać  

ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub  

stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia  

możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym  

ubezpieczeniem.  

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony 

ubezpieczeniowej,  

rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od  

jakiegokolwiek wyłączenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marcin Pietryszyn 

 


