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Wrocław, dnia 09.12.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Łańcuckiego 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 241/2020/N/Łańcut 

 

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

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

SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ: 

 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zestawienie pojazdów jednostek Powiatu Łańcuckiego; 

Proszę o uzupełnienie danych wszystkich pojazdów, a mianowicie: rodzaj pojazdu, 

przeznaczenie pojazdu, rok produkcji (kolumna M, N, O). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SIWZ – Zestawienie 

pojazdów jednostek Powiatu Łańcuckiego został uzupełniony o brakujące dane na 

podstawie posiadanych informacji. Skorygowany załącznik zostanie przesłany mailowo 

Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Klauzule o treści; 

Klauzula rzeczoznawców 

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody. 

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

zastąpić n/w klauzulą: 

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów. 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt TU. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli: „Ustala się, z 

zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt TU”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Klauzula ważności badań technicznych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeśli w momencie 

powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego, a stan 

techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie i rozmiar szkody. 

 

zastąpić n/w klauzulą: 

Klauzula badań technicznych po szkodzie 

Brak badań technicznych nie powoduje odmowy odszkodowania. Roszczenie zostanie 

uznane z zaznaczeniem, iż stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli: „Brak badań 

technicznych nie powoduje odmowy odszkodowania. Roszczenie zostanie uznane z 

zaznaczeniem, iż stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej 

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności 

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. 

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta 

jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela 

pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. 

 

zastąpić n/w klauzulą: 

Klauzula ustalenia wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie). 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek 

Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy 

zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za 

całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. 

Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością 

pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych 
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pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej 

sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli: „Na podstawie 

niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek 

Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy 

zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za 

całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. 

Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością 

pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych 

pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej 

sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży)”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Klauzula kluczy 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci udokumentowane koszty wymiany 

wkładek zamków i przekodowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w przypadku utraty 

kluczy lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, lub uruchomienia 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

 

zastąpić n/w klauzulą: 

Klauzula utraty kluczyków / sterowników do pojazdu. 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że w przypadku utraty kluczyków (zagubienie, kradzież) lub innego 

urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika 

lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Zakład Ubezpieczeń pokryje koszt 

wymiany zamków, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli: „Ustala się, z 

zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, że w przypadku utraty kluczyków (zagubienie, kradzież) lub innego 

urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie 

silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Zakład Ubezpieczeń 

pokryje koszt wymiany zamków, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających przed 

kradzieżą”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

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. 
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zastąpić n/w klauzulą: 

Klauzula niewłaściwego zamocowania ładunku 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia Auto AC (AC) oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 

że w umowie AC: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 

pkt 10 ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych Auto (OWU); 

2) odpowiedzialność TU nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ładunek lub bagaż 

przewożony w kabinie pasażerskiej pojazdu; 

3) odpowiedzialność TU nie obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego 

załadowania lub przewożenia ładunku płynnego, gazowego lub sypkiego, luzem lub w 

cysternach na pojazdach samochodowych, naczepach lub przyczepach, chyba że nie miało 

to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli:  

„Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia Auto AC (AC) oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 

że w umowie AC: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 

pkt 10 ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych Auto (OWU); 

2) odpowiedzialność TU nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ładunek lub bagaż 

przewożony w kabinie pasażerskiej pojazdu; 

3) odpowiedzialność TU nie obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego 

załadowania lub przewożenia ładunku płynnego, gazowego lub sypkiego, luzem lub w 

cysternach na pojazdach samochodowych, naczepach lub przyczepach, chyba że nie miało 

to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od 

Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie proszę o przesunięcie terminu 

składania ofert do dnia 10.12.2020 roku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 4: 

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. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 5: 

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 6: 

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 na wprowadzenie zapisu o treści:  

„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.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

Pytanie nr 7: 

Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco RP/RP+Europa i zastąpienie poniższym 

zapisem: 
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Zakres terytorialny Europa, przy czym na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i     

Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje działania osób trzecich oraz zdarzeń polegających na 

utracie pojazdu lub jego części w wyniku kradzieży. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Proszę o uzupełnienie wykazu pojazdów o rodzaj pojazdu, liczbę miejsc oraz pojemność dla 

wszystkich pojazdów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SIWZ – Zestawienie 

pojazdów jednostek Powiatu Łańcuckiego został uzupełniony o brakujące dane na 

podstawie posiadanych informacji. Skorygowany załącznik zostanie przesłany mailowo 

Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 11.12.2020 r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 
 
Pytanie nr 10: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV 
Termin wykonania zamówienia  - prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na 
zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 
r.   
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  uprzejmie 

prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 

umowy w poniższej treści:   

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 

pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 

przekroczy 40 %. 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych miesięcy  

tego  okresu  ubezpieczenia  
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• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy pierwszego 

okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się: 

• przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 

• przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  

ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie 

mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez 

Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie 

pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul 

dodatkowych),  będą to koszty uzasadnione i udokumentowane. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 13: 

Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, 

obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody 

oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów opuszczonych i 

nieużytkowanych.   

 

 

Pytanie nr 14: 

Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana 

z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis 

wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz  wartości/sumy 

ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu nie jest prowadzona 

działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. 

 

Pytanie nr 15: 

Proszę o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – 

proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed 

dostępem osób trzecich. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Nieruchomości”. 

 

Pytanie nr 16: 

Proszę o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające remontu lub 

modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o  wyłączenie tych 

obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu nie występują obiekty 

wymagające remontu lub modernizacji. 

 

 

Pytanie nr 17: 

Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający  nie 

ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w 

ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody.   

 

 

Pytanie nr 18: 

Czy na terenie Gminy występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora 

zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu występują obiekty 

zabytkowe objęte nadzorem konserwatora zabytków. Są to: 

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 9.  

Budynki w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie  

- Budynek dawnego kurnika w zespole Folwarku na Górnym (obiekt szkoły)  

- Budynek dawnej stajni w zespole Folwarku na Górnym (obiekt szkoły) 

- Budynek dawnej kancelarii i mieszkalnie  w zespole Folwarku na Górnym (obiekt 

szkoły).       
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Pytanie nr 19: 

Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowo, mienie 

kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia 

i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i przeciwkradzieżowym.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są przedmiotem ubezpieczenia eksponaty 

wystawowe, mienie kolekcjonerskie oraz zbiory muzealne. 

 

Pytanie nr 20: 

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie  do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego poniższej klauzuli: 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada 

za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 

usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 

wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 

jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 

zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 

dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 

przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania 

i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji 

bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze 

lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu 

lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” 

i „bomby czasowe i logiczne”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 21: 

W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o 

odpowiedź na pytanie: 

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

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

zm.);  

    b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i 

ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

    c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy,   

     związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  

     (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 

Budowlane? 

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

        W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagania określone w punktach 1-4 są 

spełnione we wszystkich miejscach, w których prowadzona jest działalność. 

 

Pytanie nr 22: 

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowa jak 

drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest 

infrastruktura drogowa w tym drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. z 

limitem 200 000 zł. 

 

 

Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu dokumentów, że 

podane ilości dni dotyczą dni roboczych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że 

zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione 

i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 25: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów po 

powstaniu szkody , że w przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia 

uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie 

rozliczeniowym oraz że nie dotyczy to limitów określonych na I ryzyko. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 26: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wys. 50.000,-zł do klauzuli 

szybkiej likwidacji szkody. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 27: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.12.2020 r. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 28: 

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju, proszę rozważyć możliwość złożenia oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu certyfikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość złożenia oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający wyraża jedynie 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 29: 

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 

placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt 

przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-CoV-2 

lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. Budynek zajmowany poprzez Zespół 

Placówek Oświatowych pełnił funkcję izolatorium . Centrum Medyczne w Łańcucie 

Sp. z o.o.  spółka komunalna będąca własnością Powiatu Łańcuckiego była szpitalem 

jednoimiennym dla Województwa Podkarpackiego a obecnie jest szpitalem 

koordynacyjnym. Zakres działalności szpitalnej nie jest objęty ubezpieczeniem. 

 

Pytanie nr 30: 

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką 

ubezpieczonego: 

-został zakażony SARS-CoV -2? 

-zachorował na Covid-19? 
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-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19? 

 

Odpowiedź: Zarówno  wśród pracowników ubezpieczonego jak i  podopiecznych 

wystąpiły przypadki  zakażeń SARS –CoV-2 oraz choroby Covid-19, zachorowania są 

również w chwili obecnej. Zarówno wśród podopiecznych jak i pracowników są osoby 

w kwarantannie    

 

 

Pytanie nr 31: 

Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV -2Covid-19? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 32: 

Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania 

zakażeniom wśród pracowników? 

 

Odpowiedź: Możliwość pracy zdalnej, obowiązek stosowania indywidualnych środków 

ochrony, dezynfekcja powierzchni, zamontowanie osłony na stanowiskach 

bezpośredniej obsługi klientów.       

 

 

Pytanie nr 33: 

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje 

Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. 

 

Pytanie nr 34: 

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek 

wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. 

 

Pytanie nr 35: 

Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej 

starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w 

ramach niniejszego zapytania? Proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie 

podopiecznych, personelu oraz informacje jak w w/w pkt w odniesieniu do tych jednostek. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzi placówkę typu Domu pomocy 

Społecznej tj. Dom Pomocy Społeczne w Łańcucie. W DPS przestrzegane są zalecenia 

Sanepidu, wdrożono środki ostrożności oraz procedury kryzysowe. W DPS jest:  
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69 – podopiecznych  

80 -  miejsc  

49 osób personelu   

3 pielęgniarki są zatrudnione również  u innych pracodawców 

 

Pytanie nr 36: 

Czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność 

tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, 

instytucjach opieki społecznej, itp.? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 

nr 35 trzy pielęgniarki są zatrudnione również u innych pracodawców. 

 

Pytanie nr 37: 

Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc za szkody polegające na 

przeniesieniu chorób zakaźnych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody 

powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-

19) oraz jego mutacjami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 
Pytanie nr 39: 

Proszę o wykreślenie prawa opcji:  

„XII. PRAWO OPCJI  

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na 

automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak 

zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 

miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa 

ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 40: 

Proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:  
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„1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to 

dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 

ubezpieczenia, 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 2gi 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 oraz dla 

ubezpieczenia mienia (mienie od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego). 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: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41: 

Proszę o zmianę terminu złożenia oferty na 10.12.2020r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 42: 

Proszę o informację, czy ubezpieczane lokalizację znajdują się na terenie zalewowym? W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Dane”. 

 

 

Pytanie nr 43: 

Proszę o informację, czy na terenie ubezpieczanych lokalizacji od 1997r. wystąpiła powódź?  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Dane”. 
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Pytanie nr 44: 

Proszę o informację, czy wśród ubezpieczanego mienia znajdują się pustostany?  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród ubezpieczonego mienia nie znajdują się 

pustostany. 

 

Pytanie nr 45: 

Proszę o informację, czy wśród ubezpieczanego mienia znajdują się budynki i budowle o 

konstrukcji drewnianej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie oraz 

dokładny opis jakie to elementy oraz informację czy zostały one zabezpieczone środkiem 

ognioodpornym.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Nieruchomości”. 

 

 

Pytanie nr 46: 

Proszę o informację, jakie działalności są prowadzone w wynajmowanych lokalizacjach? 

Czy prowadzona jest jakakolwiek działalność produkcyjna?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku Powiatowego Centrum 

Kształcenia praktycznego prowadzona jest działalność produkcyjna – zakład stolarski. 

W pozostałych lokalizacjach prowadzona jest działalność  edukacyjna, z zakresu 

ochrony zdrowia.  

 

 

Pytanie nr 47: 

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 

proponujemy 500,00 zł.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 48: 

Proszę o doprecyzowanie treści klauzuli automatycznego pokrycia w odniesieniu do 

terminów zgłaszania nowo nabytego mienia oraz sposobu rozliczenia dodatkowej składki 

oraz wprowadzenie limitu wysokości 1 000 000 zł – proponujemy:  

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 

okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w 



  Strona 17 z 53                     

              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 

 

 

przeciągu 60 dni od daty przyjęcia nowo nabytego mienia lub wykonanej inwestycji do 

ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.  

2. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w 

ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 

po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki 

pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.  

3. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu 

okresu ubezpieczenia.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 49: 

Proszę o rozważenie zmiany „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości 

księgowej brutto” z klauzuli obligatoryjnej na klauzulę fakultatywną.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 50: 

Proszę o zmianę limitu w „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości 

księgowej brutto” z 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 51: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych 

– proszę 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 52: 

Proszę o informację jakie mienie jest składowane poniżej poziomu gruntu, o czym mowa w 

klauzuli składowania.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania jest to niemożliwe 

do ustalenia. 

 

Pytanie nr 53: 
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Proszę o informację, do czego wykorzystywany jest dźwig w lokalizacji ul. Mickiewicza 3, 

37-100 Łańcut?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to winda dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

Pytanie nr 54: 

Proszę o uzupełnienie roku produkcji dla maszyn będących własnością Powiatowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania jest to niemożliwe 

do ustalenia. 

 

Pytanie nr 55: 

Proszę o informację, czy miały miejsce jakiekolwiek szkody w zakresie ubezpieczenia 

maszyn w ciągu ostatnich 5 lat?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania jest to niemożliwe 

do ustalenia. 

 

Pytanie nr 56: 

1. W odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco, proszę o zmianę treści: 

„Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do 

naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy szkody,”  

Na  

„Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu dni roboczych od daty 

nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin. W przypadku niespełnienia 

tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 

wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,”  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 57: 

W odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco, proszę o potwierdzenie, że pojazd zastępczy 

dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 58: 

Proszę o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych, 

osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t, których okres eksploatacji nie 

przekracza 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 59: 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance proszę o wprowadzenie limitu holowania – 

proponujemy 500 km.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 60: 

Proszę o przesłanie wykazu szkód w zakresie ubezpieczenia OC z podziałem na szkody z 

OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz szkody z OC z tyt. 

administrowania drogami.  

 

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia szkody z podziałem na OC z tyt. 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz szkody z OC z tyt. 

administrowania drogami: 

1. OC z tyt. prowadzonej działalności – 8 szkód: 

- 2017 – 1113,90 zł 

- 2018 – 11 035,63 zł 

- 2019 – 4 210 zł 

- 2020 – 3 588,32 zł 

2. OC z tyt. administrowania drogami – 3 szkody oraz 16 odmów: 

- 2018 – 431 zł 

- 2019 – 2 szkody łącznie 1 886,86 zł 

 

 

Pytanie nr 61: 

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą 

miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz 

wyłączenia odpowiedzialności.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 62: 
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Proszę o potwierdzenie, że 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. 

 

Pytanie nr 63: 

Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak 

proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami i 

udziałem własnym jeżeli takowy występował.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania jest to niemożliwe 

do ustalenia. 

 

Pytanie nr 64: 

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka 

tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 65: 

Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:  

a/ adres  

b/ wartość  

c/ rok budowy  

d/przeznaczenie  

e/ konstrukcja  

f/ stan techniczny  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 

 

Pytanie nr 65: 

Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o 

konstrukcji drewnianej.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nieużytkowanych oraz 

dokumentacji fotograficznej budynków o konstrukcji drewnianej. 

 

Pytanie nr 66: 

Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 67: 

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w 

jaki sposób?  
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Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 68: 

Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP 

lub PSP?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 69: 

Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie 

instalacje? 

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 70: 

Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są 

odłączone od źródła zasilania?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 71: 

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 72: 

Prosimy o informację od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków 

nieużytkowanych?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 73: 

Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 74: 

Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 
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Pytanie nr 75: 

Prosimy o informację co Zamawiający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? 

Czy jest określony jakiś cel?  

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 76: 

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 

wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i 

jaka jest ich wartość?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 77: 

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy 

wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. 

 

Pytanie nr 78: 

Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczenie w zakresie AR nie są objęte 

drogi publiczne oraz mosty.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia w zakresie AR są objęte 

drogi publiczne oraz mosty do limitu 200 000 zł. 

 

Pytanie nr 79: 

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki o konstrukcji drewnianej?  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku. 

 

 

Pytanie nr 80: 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków, budowli drewnianych w 

wysokości 10 % nie mniej niż 1000 zł.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 

budynków, budowli drewnianych w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 81: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani 

mienie znajdujące się w halach namiotowych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 82: 

Prosimy o potwierdzenie iż Powiat oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytanie nie 

prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 83: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed 

narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony 

indywidualnej pracowników.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są wdrożone odpowiednie procedury zgodne z 

zaleceniami Sanepid oraz odpowiednimi przepisami prawa.   

 

Pytanie nr 84: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki Pomocy 

Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla DPS/MOPS.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 85: 

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco 

procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 86: 

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób 

zakaźnych. 

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 

wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy 

umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 87: 

Prosimy o zimne zapisu w pozycji zakres ubezpieczenia AR:  

z: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny.”  

na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu o następującej treści: „Od 

wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 88: 

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o 

podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia, daty instalacji oraz czy są serwisowane 

i na gwarancji.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. Na chwilę obecną brak informacji 

dotyczących instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych. 

 

Pytanie nr 89: 

W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20%.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 90: 

W klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto prosimy o 

wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 91: 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie szkodowości, która była płacona przez TU za lata 2017 

do 2020. 

W załączeniu zaświadczenie o szkodowości ogółem oraz szczegółowy wykaz szkód. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem do 

pytania szkodowość została wykazana za ostatnie 3 lata w załączniku nr 10 – 

Informacje do oceny ryzyka. Skorygowany załącznik zostanie przesłany mailowo 

Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 92: 

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?   

 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z 

realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, 

aneksów, sporządzanie raportów szkodowych  będą realizowane przez pracownika Agenta 

Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 8 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Umowy Generalnej par. 8. 
 

Pytanie nr 93: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 

OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go 

w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 94: 

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 wszystkich ryzyk: 

 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie 

zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
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terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 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: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ryzyk bez wyłączeń.  

 

Pytanie nr 95: 

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 maszyn  od wszystkich ryzyk: 

 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie 

zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 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: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ryzyk bez wyłączeń. 

 

Pytanie nr 96: 

Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :  

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

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 pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 

pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 

45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub  

2)     nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia 

(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec pierwszego okresu polisowego.  
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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 okres polisowy”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 97: 

„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”,  i „Ubezpieczenie maszyn od wszystkich 

ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie 

przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, 

nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 98: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.12.2020r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 99: 

Prosimy o  podanie na jaki dzień została złożona szkodowość oraz uzupełnienie części OC o 

szczegółowy wykaz wraz z podaniem przyczyn szkód. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 została zaktualizowana 

szkodowość OC w załączniku nr 10 – Informacje do oceny ryyzka. Zamawiający 

informuje, że nie posiada szczegółowego wykazu z przyczynami szkód. Rozbicie szkód 

na OC działalności oraz OC dróg w poszczególnych latach zostało podane w pytaniu nr 

60. 

 

Pytanie nr 100: 

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co 

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

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic, 

-  czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

 -      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, 

 -      jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia w ramach 

poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.  

 

Pytanie nr 101: 

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

Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną.  

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o 

szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 

ostatnich lat. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 102: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach SIWZ ochrona nie obejmuje szkód podlegających 

pod obowiązkowe ubezpieczenie  OC zarządcy nieruchomości. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 103: 

Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2019. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budżet powiatu wykonany w 2019 roku 

przedstawia się następująco:    dochody   90 176 607,46 zł, wydatki:   82 113 242,85 zł. 

 

 

Pytanie nr 104: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wykazane w części OC są pokrywane w 

ramach sumy gwarancyjnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 105: 

Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ubezpieczeniu i OC ma zastosowanie konsumpcja 

sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej. 

  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 106: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak 

zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej 

przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 107: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji 

sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 108: 

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 negatywna w tym względzie blokuje przedstawienie oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 109: 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z 

posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i 

składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek 

innym przetwarzaniem odpadów. 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, 
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9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają 

aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 110: 

Czy Zamawiający  dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy 

społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 

za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych 

z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 111: 

 

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 112: 

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. 

 

Pytanie nr 113: 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą 

przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 114: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze 

sportami ekstremalnymi rozumianymi 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 
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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 115: 

Prosimy 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 116: 

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 na wprowadzenie zapisu o następującej 

treści:  

„Ubezpieczony jest obowiązany do: 

 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, 
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 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.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 117: 

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 najbliższych 3 

latach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi 

na powyższe pytanie. 

 

Pytanie nr 118: 

Prosimy o wykreślenie z SIWZ z zakresu i przedmiotu ubezpieczenia pkt. 19: 

..” wynikające z naruszenia przepisów „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 119: 

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie nr 120: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko 

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 

naturalnym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 121: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 122: 

Prosimy o wskazanie zgłoszonych  do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki 

nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie-  

prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w 

rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie  czy posiadają stały dozór, jaki sposób są 

zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia obiektach nie 

ma ww. budynków. 

 

Pytanie nr 123: 

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. 

 

Pytanie nr 124: 

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

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 

jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 125: 

W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków 

bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie dachu – prosimy o 

informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w 

szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / 

budowli. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia 

nie ma krytych gontem lub materiałem roślinnym.   

 

 



  Strona 34 z 53                     

              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 nr 126: 

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej 

sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków 

wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej łącznej sumie 

ubezpieczenia jest Budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. 

Armii Krajowej 51 o wartości 3 672 140,80 zł. Łączna wartość budynku z wykazanym 

mieniem wynosi 8 798 453,76 zł. 

 

Pytanie nr 127: 

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 

szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie ma takich planowanych 

inwestycji. 

 

Pytanie nr 128: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 

OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go 

w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 129: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu  zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubepzieczyciela  to mają one zastosowanie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 130: 

Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne – nie są i nie będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognie i innych zdarzeń 

losowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 131: 

Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie na 

pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach 
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publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place zabaw, 

boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać będą w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia:  

a) mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.? lub 

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) 

 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy: 

a) o wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o 

podanie parametrów technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz wartości 

jednostkowych. 

b) niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za 

szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego 

akceptowalnego dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 132: 

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia i maszyn od wszystkich ryzyk 

zgłoszone zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie 

odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z odpadów. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego lokalizacji 

oraz określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia  mienia i maszyn od 

wszystkich ryzyk nie zostało zgłoszone mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie 

prowadzone jest składowanie odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja 

lub odzysk surowców z odpadów. 

 

Pytanie nr 133: 

Prosimy  o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach 

Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem 

powodzi oraz związane z cofką wody. 

Jeżeli szkody takie  wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy 

zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w 

Załączniku nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Dane”. 

 

Pytanie nr 134: 

Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 

zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
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wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); 

wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 

ubezpieczeniową). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania jest to niemożliwe 

do ustalenia. 

 

Pytanie nr 135: 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z 

posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i 

składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek 

innym przetwarzaniem odpadów.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 136: 

Jeśli Zamawiający  nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje: 

-czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska 

odpadów, 

-gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni, 

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

obecnie, 

-czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie, 

-od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 

czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy), 

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

kompostowanie, inne), 

-czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 

związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; 

jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC, 

-czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie 

sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC, 

-czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 

wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 137: 

W klauzuli  „automatycznego pokrycia” prosimy o wprowadzenie limitu 20% lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 89. 

 

Pytanie nr 138: 
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W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

prosimy o wprowadzenie limitu 20%. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 139: 

W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie  wyłączenia dla pac, które wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 140: 

Prosimy o podanie planowanego budżetu na rok 2021 Starostwa Powiatowego w Łańcucie – 

celem kalkulacji składki za ryzyko OC. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budżet powiatu wg projektu na 2021 rok 

będzie przedstawiał się następująco: dochody: 82 268 875,28 zł,  wydatki 84 472 783,13 

zł. 

 

Pytanie nr 141: 

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. 

 

Pytanie nr 142: 

 

Prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane 

lub wyłączone z eksploatacji. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. 

Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane 

oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w 

porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są 

sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i 

technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 

 

Pytanie nr 143: 
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Proszę o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki o konstrukcji 

drewnianej. Jeśli tak proszę o  wprowadzenie franszyzy dla budynków o konstrukcji 

drewnianej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 10 000,00 pln. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79 oraz 80. 

 

Pytanie nr 144: 

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania 

zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, 

remonty, modernizacje? 

Prosimy o informację dotyczącą: 

a) zakresu i wartości prowadzonych prac; 

b) czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę, oraz czy nie 

naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu ? 

c) w których lokalizacjach prowadzone są prace, czy jest/będzie tam 

prowadzona działalność ? 

d) czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, 

e) jaki jest przewidywany okres realizacji prac; 

f) jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych 

obiektów, Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób 

trzecich/mienie otaczające ? 

g) czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się 

takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac 

i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 oraz 127. 

 

Pytanie nr 145: 

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 3 lata  

z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe: 

a) I okres – 01.01.2021 – 31.12.2021 

b) II okres – 01.01.2022 – 31.12.2022 

c) III okres - 01.01.2023 – 31.12.2023 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę 

ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego (jw.) z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za 

ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 

wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych 

Częścią I zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 30%. 
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Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na 

ostatni dzień 10 –tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego, lub odpowiednio 

trzeciego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego 

okresu. 

 

Współczynnik 

szkodowości 
= 

odszkodowania wypłacone + rezerwa na 

szkody zgłoszone niewypłacone 

składka przypisana  

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na 

podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 

miesięcy tego okresu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 146: 

Prosimy o przesłanie szkodowości aktualnej na dzień 01.12.2020 bądź o potwierdzenie, iż 

szkodowość przedstawiona w SIWZ nie uległa zmianie. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 oraz 99. 

 

Pytanie nr 147: 

Prosimy o informację, ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczany 

Średniorocznie w czasie ostatnich 5 lat? 

 

Odpowiedź: Starostwo Powiatowe w Łańcucie:  

- z zakresu Ochrony Środowiska 130 decyzji   

- z zakresu architektury i budownictwa 772  decyzji  

- z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami 601 decyzji  

- z zakresu komunikacji  22 000 decyzji    

-z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami 600 decyzji   

 

Powiatowy Urząd Pracy: 12 300 decyzji  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 355 decyzji   

Powiatowy Zespół orzekania o stopniu niepełnosprawności -  2 182 

    

 

Pytanie nr 148: 

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. 

prowadzonej działalności. 

 

Odpowiedź: W zakresie transportu drogowego – 12 zezwoleń  

W zakresie prawa geologicznego – 0 zezwoleń 
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Pytanie nr 149: 

Prosimy o informację, ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydal takich 

zezwoleń, koncesji i licencji Średniorocznie, w czasie ostatnich 5 lat? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 148. 

 

Pytanie nr 150: 

Prosimy o informację, ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania 

zezwoleń, koncesji i licencji w czasie ostatnich 5 lat? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że było 0 odmów. 

 

Pytanie nr 151: 

Prosimy o informację, czy do Ubezpieczonego zostały w czasie ostatnich 5 lat wniesione 

roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak 

prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich roszczeń. 

 

Pytanie nr 152: 

Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych i 

roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich roszczeń. 

 

Pytanie nr 153: 

Prosimy o informację, ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w 

czasie ostatnich 5 lat Średniorocznie zostało uznanych za niezgodne z prawem? 

 

Odpowiedź: W zakresie komunikacji – 2 decyzje uchylone do ponownego rozpatrzenia 

w zakresie komunikacji.  

  

 

Pytanie nr 154: 

Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje decyzji. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 153. 

 

Pytanie nr 155: 

Prosimy o potwierdzenie, i zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 

- działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań 

klinicznych i eksperymentów medycznych, 

- działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego), 

- prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów, 
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- prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania 

odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK), 

- organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym 

wodnych, rajdów, wyścigów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 156: 

Proszę o potwierdzenie że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

szkody spowodowane skażeniem chemicznym lub biologicznym,  

szkody spowodowane działaniem wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów itp. 

wszelkie koszty związaniem z odkażaniem, dezynfekcją, dekontaminacją 

pomieszczeń/obiektów po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, oraz utylizacją 

skarżonych przedmiotów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 157: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

 zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym 

klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 

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 nr 158: 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji 

wnioskujemy o wprowadzenie dla tego przedmiotu Ubezpieczenia zakres Ubezpieczenia na 

ryzykach nazwanych – zakres pełny. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 

 

Pytanie nr 159: 

Prosimy o potwierdzenie, że 24 miesięczny okres ubezpieczenia zostanie podzielony na trzy 

12 – sto  miesięczne okresy, na które sporządzane zostaną odrębne dokumenty ( polisy). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 36 miesięczny okres ubezpieczenia zostanie 

podzielony na trzy 12 -sto miesięczne okresy, na które sporządzone zostaną odrębne 

dokumenty (polisy). 

 

Pytanie nr 160: 
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W kontekście zakresu obejmującego szkody wyrządzone z tytułu organizacji, 

współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych – prosimy o 

wymienienie imprez, które Zamawiający będzie przeprowadzał. 

 

Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania nie jest w stanie 

określić jakiego rodzaju imprezy będą przeprowadzane w trakcie ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 

Pytanie nr 161: 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% odszkodowania minimum 1 000 PLN 

dla Klauzuli Czystych strat Finansowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 162: 

W kontekście odpowiedzialności Powiatowych Rzeczników Konsumentów: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona Ubezpieczyciela w zakresie w/w czynności dotyczyć 

będzie szkód wyrządzonych przy okazji wykonywania czynności Powiatowego Rzecznika 

Konsumenta. 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o usunięcie pkt. 18). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 163: 

Prosimy o usunięcie punktu 19, mówiącego o pokryciu ubezpieczeniowym w przypadku 

naruszenia przepisów RODO.  

Brak usunięcia w/w punktu skutkował będzie niemożnością złożenia oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 164: 

Dla zakresu: Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych 

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacje lub urządzenia są własnością Zamawiającego oraz są 

zlokalizowane są na jego terenie oraz są zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 500 

m od ubezpieczonej lokalizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 165: 

Prosimy o podanie sumy Ubezpieczenia dla mienia: kolektory słoneczne, solary, ogniwa 

fotowoltaiczne. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88. 

 

Pytanie nr 166: 
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Dla ryzyka ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń prosimy o przesłanie wykazu maszyn 

zawierającego nazwę maszyny, rok produkcji, sumę ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz maszyn znajduje się w Załączniku nr 8 

do SIWZ – Rejestry majątku w zakładce „Maszyny”. 

 

Pytanie 167: 

Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów dotyczących ryzyka kradzieży zwykłej o: 

Z zakresu ochrony wyłączone są dzieła sztuki, wartości pieniężne oraz gotówka, jak również 

mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 168: 

Dla Klauzuli Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu  

w wysokości 20% początkowej sumy Ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89. 

 

Pytanie 169: 

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 

prosimy o wykreślenie  zapisu, „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę.”, w zamian wnioskujemy o zastosowanie ograniczenia:  

a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów 

władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 

dachu, 

c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych  

do użytkowania/ eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie 

ubezpieczenia, 

d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi 

wymogami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 170: 

Klauzula katastrofy budowlanej – wnioskujemy o dodanie zapisów, iż: 

Nie jest katastrofa budowlaną: 

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 

3) awaria instalacji. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
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1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 

a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 

b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 

2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 

projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

7) wyłączonych z eksploatacji, 

8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda 

powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż 

lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk 

górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 171: 

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

Prosimy o dodanie zapisów: 

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

1) skażenia biologicznego lub chemicznego, 

2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 

strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 

3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego, rasowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis o następującej treści: 

„Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

2) działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji,strajków, gróźb i 

fałszywych alarmów  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 172: 

Klauzula składowania, wnosimy o dodanie zapisu, iż mienie składowane będzie na 

podłodze, o ile jego składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub 

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

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 173: 

Prosimy o informację na jaki dzień aktualna jest szkodowość przedstawiona w SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91, 99 oraz 146. 

 

Pytanie nr 174: 

Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 01.12.2020, bądź informację, iż szkodowość 

przedstawiona w SIWZ nie uległa zmianie. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91, 99 oraz 146. 

 

Pytanie nr 175: 

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej – 1 000 

zł  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 176: 

Prawo Opcji.  

W SIWZ w punkcie XII widnieje zapis dotyczący Prawa Opcji. Wnioskujemy o zmianę 

zapisów punktu XII na poniższe: 

1.         Niniejsza Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia od 01.01.2021 r. godz. 

00.00 do dnia 31.12.2023 r. godz. 24.00, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 

następnych. 

Podstawowy okres ubezpieczenia dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe: 

1)         I okres rozliczeniowy: 01.01.2021 r.– 31.12.2021 r. 

2)         II okres rozliczeniowy: 01.01.2022 r.– 31.12.2022 r.  

3)         III okres rozliczeniowy: 01.01.2023 r.– 31.12.2023 r.  

2.         Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione odrębne polisy dla 

każdego rodzaju ubezpieczenia  uwzgledniające aktualne sumy ubezpieczenia. 

3.         Żadnej ze stron nie przysługuje prawo do wypowiedzenia / rozwiązania 

Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 

innych postanowień niniejszej umowy. Nie stosuje się odmiennych postanowień 

OWU w przedmiocie niniejszej regulacji.        

4.         Strony ustalają, iż przedmiotowa Umowa ubezpieczenia może zostać 

przedłużona maksymalnie na jeden  kolejny dwunastomiesięczny okres 

rozliczeniowy: 

IV okres rozliczeniowy: 01.01.2024 r.– 31.12.2024 r. stosownie do następujących 

postanowień (prawo opcji): 
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1) Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu 

na analogicznych warunkach na okres kolejnych 12 miesięcy), pod warunkiem, że 

Ubezpieczający najpóźniej w ciągu 14 dni od przedstawienia lub od upływu terminu  

przedstawienia przez Ubezpieczyciela zestawienia szkodowości z niniejszej umowy 

według stanu datowanego na ostatni dzień 28 miesiąca podstawowego okresu 

ubezpieczenia (na dzień: 30.04.2023) złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o 

zamiarze przedłużenia umowy. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2) Ubezpieczyciel ma prawo odmówić  przedłużenia umowy ubezpieczenia: 

na kolejne 12 miesięcy następujące po upływie 36 miesięcznego podstawowego 

okresu ubezpieczenia, jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone, a 

niewypłacone do składki zarobionej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 

28 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 70%. 

5.         Ubezpieczycielowi  przysługuje prawo odmowy skorzystania z prawa opcji 

wyłącznie  

w sytuacji istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych potwierdzonych stosownym 

dokumentem z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

6.         W razie wejścia w życie przedłużenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel 

wystawi polisę ubezpieczeniową na kolejny 12 miesięczny okres rozliczeniowy. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39. 

 

Pytanie nr 177: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

 zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym 

klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 

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 nr 178: 

Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 

dzień 17.12.2020 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji  

i ewentualnych wyjaśnień oraz dostarczenia oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 179: 

Proszę o zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert na 15.12.2020r. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 

17.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 180: 

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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92. 

 

Pytanie nr 181:  

W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

agencyjnej wnioskuję  o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 8. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92. 

 

Pytanie nr 182: 

Prosimy o informację czy pojazdy wskazane w wykazie są wszystkimi pojazdami, których 

Klient jest właścicielem/posiadaczem/użytkownikiem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 

 

Pytanie nr 183: 

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania 

zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie planuje zakupu pojazdu o wartości 

jednostkowej przewyższającej 400 000 zł. 

 

Pytanie nr 184: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco - 300 

zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 185: 
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Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do ryzyka Auto Casco: ”zgłoszona do 

ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym 

okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 186: 

W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu, iż 

zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze, katalizatorze 

oraz układzie wydechowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 187: 

W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych Auto Casco w treści ”Zamawiający 

wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela 

likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W 

przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 

uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w 

pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu 

naprawy szkody” na ”Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez 

wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin. W 

przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 

uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu kosztorysów i faktur 

zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów 

i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 188: 

W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 187 prosimy o zmianę z „3 dni 

od daty zgłoszenia szkody” na „3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody” oraz zmianę z 

„Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów 

i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” na „Zamawiający może 

przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu 

kosztorysów i faktur zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 

wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 189: 

W odniesieniu do par. 7 Umowy Generalnej dla zadań pakietu II proszę o możliwość 

wykreślenia w całości par. 7 dotyczącego prawa opcji polegającego na automatycznym 

przedłużeniu umowy na okres 12 miesięcy tj. o rozszerzenie trwania okresu ochrony do 48 

miesięcy oraz o pozostawienie odpowiedzialności Umowy Generalnej zgodnie z okresem jej 

trwania potwierdzonym w par. 2 pkt. 1 lub proszę o wyrażenie zgody na przedstawienie 

oferty wariantowej nie uwzględniającej prawa opcji opisanego w par. 7 Umowy Generalnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 190: 

Proszę o uzupełnienie brakujących danych w wykazie pojazdów niezbędnych do 

oszacowania składki za ubezpieczenia komunikacyjne:  

a. Rodzaj pojazdu – dla pozycji: 1-18. 

b. Rok produkcji – dla pozycji: 17 - 18, 38 - 41. 

c. VIN – dla pozycji: 16, 38 - 41. 

d. Liczba miejsc – dla wszystkich pojazdów uwzględnionych w ryzyku NNW w 

wykazie, których dane nie zostały uzupełnione. 

e. Pojemność silnika – dla wszystkich pojazdów osobowych oraz osobowo-

ciężarowych i ciężarowych o DMC poniżej 3,5t. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SIWZ – Zestawienie 

pojazdów jednostek Powiatu Łańcuckiego został uzupełniony o brakujące dane na 

podstawie posiadanych informacji. Skorygowany załącznik zostanie przesłany mailowo 

Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 191: 

Proszę o rozszerzenie zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych w ryzyku Auto Casco 

o dodatkowy warunek: „Jeżeli w kosztorysie uwzględniono uszkodzenia niezwiązane ze 

zdarzeniem Wykonawca może zweryfikować i zredukować kwotę odszkodowania do 

uszkodzeń związanych ze zdarzeniem.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 192: 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 193: 

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych, 

osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t (z wyłączeniem pojazdów 

specjalnych), których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku 

Auto Casco. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 194: 

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Auto Casco nie dotyczy pojazdów, których okres 

eksploatacji przekracza 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu u Wykonawcy jest 

wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco) – przepis 

nie dotyczy pojazdów zgłoszonych do Ubezpieczenia w załączniku do SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 195: 

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Auto Casco dotyczy Polski i Europy z wyłączeniem 

Ukrainy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 196: 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na treść „1) 

organizacje naprawy pojazdu na miejscy zdarzenia i koszty z tym związane (z wyłączeniem 

kosztów części zamiennych). Jednocześnie proszę o zgodę na wprowadzenie limitu 

holowania w RP / Europie do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca 

zdarzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 197: 

W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej  – Klauzuli współdziałania przy zbyciu 

pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za 

spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Wykonawcę. Wiążące będą 

oferty wskazane przez Wykonawcę lub przez Wykonawcę zaakceptowane. Wykonawca 

pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, a nie 

Wykonawca. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa 

wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 198: 

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli rzeczoznawców na: 

Klauzula rzeczoznawców 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane za zgodą, na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. Limit: 10 000,00 zł. na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 199: 

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli złamania przepisów ruchu 

drogowego na: 

Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości należnego 

odszkodowania w związku ze złamaniem przez kierującego pojazdem przepisów ruchu 

drogowego, o ile nie było to działaniem celowym. Powyższe nie dotyczy szkód powstałych 

podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu 

alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii lub było działaniem celowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 200: 

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w 

wariancie serwisowym na: 

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym 

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za 

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 

województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. 

Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody wskaże Klientowi rekomendowany warsztat z własnej 

sieci serwisów, w tym również ASO.  
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W przypadku wyboru przez Zamawiającego innego warsztatu Wykonawca nie będzie 

ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i 

części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 201: 

Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego ubezpieczenia 

assistance: „zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP i wprowadzenie łącznego 

limitu holowania w kraju i za granicą na 600km 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

ZMIANY DO SIWZ 
 

 

Zmianie ulega termin składania ofert z 11.12.2020 r. na 17.12.2020 r. 

 

Było: 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 11.12.2020  r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:10 

 

Jest: 

IX.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 17.12.2020  r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-119 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:10 
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 


