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Wrocław, 04.12.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Komunalnego 

w Pajęcznie 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 2 DO SIWZ  NR 259/2020/N/PAJĘCZENIE 

 

Działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi 

na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców 

 

Pytania i wniosku do Pakietu I: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie 

mają zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego 

wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, 

jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył 

je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
 

2. Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:  

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to 

dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 

ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może 

tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 

wyłącznie: 

1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości: 

a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi 

okres rozliczeniowy). 

b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego 

okresu rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy). 

Szkodowość jest liczona łącznie dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia mienia o ognia i 

innych żywiołów, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 
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oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Przez 

szkodowość rozumie się iloraz sumy wartości wypłaconych odszkodowań, 

utworzonych rezerw na szkody zgłoszone pomniejszone o regresy uzyskane do 

składki zarobionej. Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie 

sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu 

sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu 

sprawozdawczego. 

2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: brak zgody. 
 

3. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle oraz 

pozostałe mienie zabytkowe. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z opisem 

zabezpieczeń przed uszkodzeniami i kradzieżą oraz podaniem podstawy określenia 

sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki/budowle oraz pozostałe 

mienie zabytkowe.   
 

4. Prosimy o wykaz wszystkich budynków/budowli o konstrukcji drewnianej wraz z 

podaniem sum ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. 

Odpowiedź: nie ma takich budynków 
 

5. Dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej wnioskujemy o wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł 

dla szkód powstałych wskutek działania ognia, pożaru, wybuchu, dymu lub sadzy. 

Odpowiedź: nie dotyczy. 

 

6. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki i mienie aktualnie 

wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z podaniem 

sum ubezpieczenia oraz informacji o zabezpieczeniach, stanie technicznym, sposobie 

dozorowania oraz informacji czy media zostały odłączone. 

Odpowiedź: przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i mienie aktualnie 

wyłączone z eksploatacji  

 

7. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są składowiska odpadów. 

Odpowiedź: nie. 

 

8. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie podziemne. Jeśli 

tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia są podziemne 

instalacje lub urządzenia, które zgłoszone są na pierwsze ryzyko. W związku z 

powyższym Zmawiający nie widzi potrzeby podania sum ubezpieczenia. 

 

9. Prosimy o informacje czy którakolwiek z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia 

była zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r. Jeżeli tak proszę o 
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wskazanie które to lokalizacje, kiedy miała miejsce te zdarzenia i jak duże były 

szkody. Ponadto prosimy o informacje jakie działania od czasu powstania szkód 

zostały podjęte, aby ograniczyć to ryzyko w przyszłości.  

Odpowiedź: nie. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i budowle utrzymane są w 

należytym stanie technicznym oraz są poddawane regularnym przeglądom, a 

ewentualne usterki są na bieżąco usuwane.   

Odpowiedź: Budynki mają aktualne przeglądy techniczne. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. we wszystkich budynkach 

spełniają minimalne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: tak, spełniają, 

 

12. Prosimy o informacje czy dotychczasowe ubezpieczenie pokrywało się z 

wnioskowanym aktualnie zakresem ubezpieczenia oraz czy poza wykazanymi 

szkodami w SIWZ Zamawiający likwidował szkody we własnym zakresie z uwagi 

na brak pokrycia z polisy ubezpieczenia. Jeśli tak, proszę o wykaz tych szkód tj. data 

szkody, przyczyna, przedmiot ubezpieczenia, wartość szkody.  

Odpowiedź: w załączeniu aktualne szczegółowe warunki ubezpieczenia. Załącznik 

stanowi część poufną SIWZ, w związku z powyższym zostanie udostępniony 

Wykonawcą, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. Wszelkie 

informacje o szkodach zostały udostępnione w załączniku Informacja do oceny 

ryzyka. 

 

13. Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów wnioskujemy o wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej: 1 000,00 PLN. 

Odpowiedź: brak zgody. 
 

14. Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko dla ryzyka 

kradzieży z włamaniem na 50 000,00 PLN oraz dla ryzyka dewastacji (wandalizmu) 

na 10 000,00 PLN.  

Odpowiedź: brak zgody. 
 

15. Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej na 

5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: brak zgody. 
 

16. Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 

wartości księgowej brutto jak fakultatywnej.  

Odpowiedź: brak zgody. 
 

17. W Klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: 

„Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli 
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naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej 

z zawartej umowy ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. niniejsza odwodź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
 

18. W zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wnioskujemy o zmianę 

definicji wypadku ubezpieczeniowego na definicję: „za wypadek uważa się śmierć, 

doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 

mienia”. W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości: 10% wysokości 

odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

dla czystych strat finansowych w wysokości: 10% wysokości odszkodowania, nie 

mniej niż 500,00 PLN. Niniejsza odwodź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody wyrządzone 

chronionym gatunkom lub siedliskom, szkody w wodach, powierzchni ziemi, w tym 

ich zanieczyszczenie w myśl Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie z dn. 30 kwietnia 2007 oraz Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

20. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub Punktem 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Odpowiedź: przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej nie jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub 

Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
 

21. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia OC o szkody powstałe wskutek 

trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu 

wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu 

wytworzenia wyrobu finalnego oraz OC za produkt prosimy o wyjaśnienie jaka jest 

intencja zapisu i co jest rozumiane jako produkt.  

Odpowiedź: produktem jest woda, jej wydobywanie i uzdatnianie.  
 

22. W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla szkód w mieniu w wysokości 1 000,00 PLN. 

Odpowiedź: brak zgody. 
 

 



  Strona 5 z 7                     

              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 

 

 

23. Wnioskujemy o zmianę przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.12.2020r. do 

godz. 13:00. 

Odpowiedź: zgodnie z wcześniejszym odpowiedziami na pytania. 

 

Pytania i wnioski do Pakietu II: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie 

mają zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego 

wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.  

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, 

jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył 

je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

 

2. Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:  

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to 

dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 

ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może 

tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 

wyłącznie: 

1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości: 

a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi 

okres rozliczeniowy). 

b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego 

okresu rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy). 

Szkodowość jest liczona łącznie dla obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia 

Autocasco, ubezpieczenia Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Przez szkodowość 

rozumie się iloraz sumy wartości wypłaconych odszkodowań, utworzonych rezerw 

na szkody zgłoszone pomniejszone o regresy uzyskane do składki zarobionej. Za 

składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym 

pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i 

powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego. 

2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Brak zgody 

 

3. Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za 

okres min. 3 ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z 

podziałem na lata oraz informację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, 

założonych rezerw  i uzyskanych regresów. W przypadku braku możliwości 

przesłania zaświadczeń proszę o uzupełnienie podanych danych szkodowych o 

liczbę ryzyk w poszczególnych latach oraz informacji na jakie dzień zostały podane 

dane szkodowe.  
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Odpowiedź: zgodnie z podaną informacje od 01.01.2017 r. (wg daty zdarzenia) 

sporządzoną na podstawie otrzymanego zaświadczenia od Ubezpieczyciela, 

Zamawiający nie miała szkód komunikacyjnych.  

 

4. W zakresie ubezpieczenia Autocasco w wymaganych warunkach obligatoryjnych 

wnioskujemy o zmianę zapisu: ”zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu 

stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia 

(niezmienność sum ubezpieczenia). Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości 

pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał 

odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz 

zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia) na: ”zgłoszona do 

ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w 

całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sum ubezpieczenia). Ubezpieczyciel 

akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji 

szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i 

potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia, 

akumulatora i elementów układu wydechowego). 

Odpowiedź: brak zgody 

 

5. W Klauzuli Rzeczoznawców prosimy o dopisanie zdania: „Powołanie rzeczoznawcy 

wymaga akceptacji Ubezpieczyciela”. 

Odpowiedź: brak zgody 

 

6. Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej 

zdania: „Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia 

Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający 

powinien powiadomić o powyższym fakcie Ubezpieczyciela w terminie 14 dni”.  

Odpowiedź: brak zgody 

 

7. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie 

niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora 

dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie 

szkód odbywa się poprzez infolinię lub formularz na stronie internetowej”.  

Odpowiedź: brak zgody 

 

8. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Ładunkowej: „pod warunkiem, że 

ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego 

przesunięcie”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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9. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem niezwłoczne, 

nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim 

informacji powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Anna Wika  

 


