
  Strona 1 z 15                     

              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 

 

 

Wrocław, dnia 08.12.2020 r. 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Pleszewskiego 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 250/2020/N/Pleszew 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 

SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance poniższego zapisu  zniesienie 

limitu km podczas holowania na terenie RP  oraz zastąpienie poniższym zapisem  

 Limit km podczas holowania na terenie RP wynosi – 500 km 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o wykreślenie poniższego zapisu  

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w  

przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy 

generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu pomiędzy 

podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Ochrona nie jest zależna 

od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.  

oraz zastąpienie poniższym zapisem  

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w  

przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy 

generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu pomiędzy 

podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Obowiązuje pod 

warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela o przeniesieniu własności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 4 

Proszę o podanie pojemności oraz liczby miejsc dla pojazdu PPL01VU  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pojeździe o nr rejestracyjnym PPL01VU 

liczba miejsc wynosi  5, a pojemność: 1149. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o usunięcie ryzyka ASK dla pojazdu PPLKR55 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.12.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o dopuszczenie przez 

Zamawiającego złożenia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę w formie 

elektronicznej  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. Według obowiązującego 

prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z własnoręcznym podpisem 

(zasada równoważności podpisów). Z uwagi na sytuację wywołaną przez stan zagrożenia 

epidemicznego złożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej jest utrudnione. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie pełnomocnictwa w wersji 

elektronicznej zgodnie z poniższym:  
Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa na 

świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty (w 

tym pełnomocnictwa) drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane 

zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  
Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w 

formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści.  

Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z wyraźnym zaznaczeniem 

w temacie wiadomości którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

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? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ pkt. VII - ZATRUDNIENIE OSÓB, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o akceptację klauzuli wypowiedzenia w poniższym brzmieniu: 

„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  

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. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do 

ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie 

wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich  zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że podana szkodowość obejmuje wszystkie 

zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka w okresie ostatnich 3 lat. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i 

Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli 

Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie 

szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za 

ostatnie co najmniej 3 lata podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do 

ubezpieczenia ryzyka 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 13 

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

na poniższe pytania: 

1)czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co 

najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic, 

2)czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

3)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, 

4)jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że: 

1) podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone co 

najmniej w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ 

2) wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną 

3) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był podobny do określonego 

w SIWZ 

4) brak franszyz oraz udziałów własnych do umów z ostatnich 3 lat. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została przedstawiona informacja o 

szkodowości. Prosimy jednocześnie o podanie szkodowości wg stanu na dzień 01.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została podana na dzień 

16.10.2020 r. i nie ma możliwości jej zaktualizowania w tak krótkim czasie. 
 

Pytanie nr 15 

Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia zawierających informację 

o dacie szkody oraz jej przyczynie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji na zaświadczeniach o 

przebiegu ubezpieczenia. 
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

Pytanie nr 16 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub 

zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 

prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

 ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.) 

 ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
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 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 nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji 

oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miały miejsce następujące szkody:  

- zalanie deszczem w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie: szkoda nr 

835/2020/08LABORUS z dnia 03.02.2020r. ; 

- szkoda polegająca na zalaniu deszczem piwnicy w budynku B Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie (brak numeru szkody z uwagi na dokumentację znajdującą się w 

archiwum); 

Wykaz pozostałych sytuacji związanych z powodzią / zalaniem deszczem / wymaga 

przeszukania i zebrania danych z teczek, przekazanych do archiwum zakładowego, 

które na chwilę obecną nie jest możliwe do uzyskania. 
 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w złym stanie 

technicznym (w szczególności dotyczy dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia 

wskazane w pytaniu obiekty. 
 

Pytanie nr 20 

W przypadku wskazania obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o ograniczenie 

zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA. 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być budynki wyłączone z 

eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 22 
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Jeśli ww. obiekty są zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie 

są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają 

okresowemu monitoringowi. 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 23 

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi, ścieżki rowerowe, mosty, kładki, prosimy 

o informacje o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku 

mostów i kładek dodatkowo prosimy o informacje o ich lokalizacji, długości przęseł, opis 

konstrukcji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi są przedmiotem ubezpieczenia w 

ubezpieczeniu OC z tyt. administrowania drogami. Nie są przedmiotem ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych żywiołów. 

 

Pytanie nr 24 

W związku z zapisem wg którego ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko ma być objęte 

wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna – prosimy o podanie wartości księgowej lub 

odtworzeniowej ww. przedmiotów. Bowiem mimo ubezpieczenia systemem pierwszego 

ryzyka, do oceny ryzyka i kalkulacji składki niezbędne jest określenie wartości tychże 

przedmiotów, co umożliwi oszacowanie ekspozycji na szkodę. 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości przekazania takich 

danych. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU 

wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to 

mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia 

w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 

określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 27 
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Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity 

odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 

będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w 

których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 

jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

został zgłoszony sprzęt przekazany do gospodarstw domowych z terenu Gminy (np. do 

nauki zdalnej). Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z podaniem jego wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie do ubezpieczenia nie został 

zgłoszony sprzęt elektroniczny przekazany do gospodarstw domowych z terenu 

Powiatu (np. do nauki zdalnej). 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o zmianę wysokości limitu dla ubezpieczenia nasadzeń na 10 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 31 

Zakres 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.” – 

prosimy o doprecyzowanie, że chodzi wyłącznie o zdarzenia nagłe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

Pytanie nr 32 

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. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 34 

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 nr 35 

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 nr 36 

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 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 nr 37 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem 
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materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy 

będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 38 

W przypadku zapisów dotyczących kosztów poniesionych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej 

rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą należy uzyskać 

potwierdzenie od Zamawiającego lub Ubezpieczającego (o ile nie wynika to już z zapisów 

SIWZ lub programu ubezpieczenia), że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów 

poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 39 

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 nr 40 

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

OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.. Informujemy, że w przypadku negatywnej 

odpowiedzi na pytanie, nie będzie możliwe przedstawienie oferty ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie 

dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz 

podopiecznych czy placówek oświatowych). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 42 

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? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 43 

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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 44 

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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 

innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie nr 45 

Jeśli Zamawiający/Ubezpieczając nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące 

informacje: 

1)czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska 

odpadów, 

2)gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni, 

3)jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana 

obecnie, 

4)czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie, 

5)od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 

czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy), 

6)jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne), 

7)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, 

8)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, 

9)czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 

wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdził, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 

posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
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składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zakupić pojazdy o wartości powyżej 

400 000 zł. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby takich pojazdów oraz ich wartość. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości powyżej 400 000 zł. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie samochodów 

osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych do 3,5t. DMC nie starszych niż 15 lat 

(licząc wiek pojazdu jako różnicę pomiędzy datą pierwszej rejestracji a datą początku okresu 

ubezpieczenia). Informujemy, że w przypadku odpowiedzi negatywnej, nie będzie możliwe 

przedstawienie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 49 

Jeśli ma być on objęty ochroną w zakresie ubezpieczenia NNW, prosimy o podanie liczby 

miejsc w pojeździe o nr rejestracyjnym PPL01VU. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazd o nr rejestracyjnym PPL01VU ma być 

objęty ochroną. Liczba miejsc w pojeździe wynosi 5. 

 

Pytanie nr 50: 

Towarzystwo prosi o przesunięcie terminu składania ofert na 16.12.2020 g. 14.00 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 51: 

Czy  zgłoszone do ubezpieczenia mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie 

użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 52: 
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Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,   w 

tym ustawą o ochronie przeciwpożarowej. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 

 

 

Pytanie nr 53: 

Czy obiekty budowlane i instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego /i/lub dozorowi technicznemu 

wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz czy w protokołach z dokonanych 

przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 54: 

Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i na terenie Powiatu od 

1996 roku zaistniały jakiekolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 55: 

Towarzystwo prosi o podanie informacji czy wśród nieruchomości zgłaszanych do 

ubezpieczenia są nieużytki i/lub pustostany? 

 

Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie i akceptację ubezpieczenia w zakresie fleksa – szkody 

powstałe wskutek pożaru , wybuchu , upadku statku powietrznego i uderzenia pioruna. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłaszanych do 

ubezpieczenia nie ma nieużytków oraz pustostanów. 

 

Pytanie nr 56: 

Towarzystwo prosi o podanie informacji czy wśród nieruchomości zgłaszanych do 

ubezpieczenia są budynki przeznaczone do rozbiórki? 

Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie i wykreślenie z zestawienia mienia do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 57: 

Towarzystwo prosi o obniżenie do 200 000 zł limitu dla klauzuli 11 – Klauzula 

nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 58: 

Towarzystwo prosi o obniżenie limitu do 5 000 zł  dla klauzuli 12 – Klauzula likwidacji 

drobnych szkód. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 59: 

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

wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 60: 

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

wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 61: 

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w 

wysokości 20% wartości danego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie limitu 20% wartości 

łącznej sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 62: 

Prosimy o wykaz  planowanych inwestycji w okresie kolejnych 3 lat ze wskazaniem ich 

wartości jednostkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz planowanych inwestycji na 2021 rok 

znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Zostanie przesłany mailem 

Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

Pytanie nr 63: 

W klauzuli nr 19 – technologiczna- prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 50 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 64: 

W klauzuli nr 22 – kl. zastąpienia i części zamiennych -prosimy o wprowadzenie limitu w 

wys. 100 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 65: 
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Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 

zł 
Oraz zmianę w treści jn. 

„…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 3 dzień następny dzień roboczy 

przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o 

szkodzie…..” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 66: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

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

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 67: 

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

(powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki 

społecznej na rzecz podopiecznych). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 68: 

 

Prosimy o usunięcie w rozszerzeniu dot. zakresu ubezpieczenia oc pkt. 7  słów „..  z 

rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, 

WZW)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 69: 

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 

zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także 

szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 70: 

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 71: 

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 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. 

 

Pytanie nr 72: 

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty  będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Jacek Kopacz 


