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Wrocław, 27.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Wąsosz   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 221/2020/N/Wąsosz 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wąsosz i jednostek podległych, 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 oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 

zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko 

czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 

agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 

ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 

podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej. 

2. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy 

o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednak informuje, iż akceptuje 

zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej.

3. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 03.12.2020r 

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 03.12.2020 r. 

opublikowanymi w dniu 26.11.2020 r. zmianami do SIWZ. 
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4. Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość. W razie 

przypadku gdy jest to ponad 30 dni od daty ogłoszenia to prosimy o aktualizację danych. 

Odpowiedź: Szkodowość komunikacyjna przygotowana została na dzień 27.10.2020 r. 

a szkodowość majątkowa na dzień 21.10.2020 r. 

5. Prosimy o zgodę na włączenie Klauzuli wypowiedzenia: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 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  

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.

Pytania majątek

1. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone: 

I. mienie wyłączone z eksploatacji, 

II. pustostany 
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W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 

sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia i przyczyny wyłączenia z eksploatacji 

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli 

nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. 

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. 

Zamawiający informuje, że jeśli będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynki wyłączone z 

eksploatacji to wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

II. budynki przeznaczone do rozbiórki 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 

sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli 

nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. 

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego 

Odpowiedź: Wszystkie budynki są stanie dobrym. Do ubezpieczenia nie są zgłoszone 

budynki w złym lub awaryjnym stanie lub przeznaczone do rozbiórki. Zamawiający 

informuje, że jeśli będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji 

to wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

3. Prosimy o informację, czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora 

zabytków, jeśli tak, proszę o  wskazanie lokalizacji. 

Odpowiedź: Wszystkie budynki wybudowane przed 1945 r. znajdują się pod nadzorem 

konserwatora zabytków. Dokonywać należy odpowiedniego porównania z wykazem 

mienia Urzędu.

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

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
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potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z  obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o informację, czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje 

się w lokalizacji, która w okresie ostatnich 20 lat była dotknięta szkodą powodziową. Jeśli 

tak, prosimy o wskazanie tej lokalizacji oraz wartości mienia w niej zlokalizowanego 

Odpowiedź: Nie.

8. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada sprzęt elektroniczny w 

gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych lub przeznaczony do nauki 

zdalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada 67 laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej. 

Pytania OC

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych 

nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, 
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motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi,  których celem jest uzyskanie 

prędkości maksymalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informacje czy pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne 

firmy zajmujące się tego typu pokazami? Jeżeli nie to prosimy o informacje kto się nimi 

zajmuje.  

Odpowiedź: Gmina Wąsosz nie organizuje pokazów fajerwerków. W przypadku gdyby 

jednak tak się stało, zadanie to powierzone zostanie profesjonalnej firmie.

3. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować 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.

4. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 

medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności wyłączona będzie odpowiedzialność 

za przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. 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: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym 

przypadku nie wykracza poza granice ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do 

kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 

warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 

dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od 

proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z 

których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie 

mają zastosowania.  

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków 

ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. 

wykonywania zawodu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do 

ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. władzy publicznej nie 

obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z 

wykonywaniem władzy publicznej wyłączone będą szkody: 

1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem; 

2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy 

słuszności; 

3) powstałe w wyniku niewypłacalności; 

4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 

   5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez 

niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem 

drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

Ubezpieczony jest obowiązany do: 

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

ciągu 72 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 72 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”. 

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 

odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 

kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

15. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu OC działalności 
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Odpowiedź: Zakres terytorialny RP - z zastrzeżeniem rozszerzenia o kraje Europy w 

trakcie podróży służbowych pracowników. 

Pytania komunikacja:

1. Prosimy o uzupełnienie w zestawieniu pojazdów rodzaju pojazdu, liczby miejsc i 

brakującego roku produkcji 

Odpowiedź: Skorygowany załącznik nr 10 do SIWZ rejestr pojazdów zostanie wysłany 

na adresy email Wykonawców którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnych 

SIWZ. W ramach aktualizacji usunięto również jedną zlikwidowaną przyczepę o nr rej 

LEP199P.

2. Prosimy o sprostowanie rozbieżności między szczegółowymi warunkami 

zamówienia, a wykazem pojazdu w kwestii assistance. W SWZ jest napisane, że assistance 

nie dotyczy pojazdów specjalnych, a na wykazie pojazdy specjalne mają podane daty 

assistance. 

Odpowiedź: Zamawiający koryguje załącznik nr 10 do SIWZ w zakresie zgłoszonych 

do ryzyka ASS pojazdów. Skorygowany plik zostanie wysłany na adresy email 

Wykonawców którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnych SIWZ..

3. Prosimy o zmianę zakresu assistance na tylko RP lub zezwolenie na wariant płatny 

jeżeli ma być też Europa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wariant płatny. Zamawiający 

ogranicza zakres w ryzyku ASS do terytorium RP. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Agata Domańska 


