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Wrocław, 10.12.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

265/2020/N/Krynica Zdrój

Działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Krynicy-Zdroju, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska 
Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ 
informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

Postulaty wspólne: 
Pytanie 1:  Proszę o zmianę terminu złożenia oferty na 14.12.2020r. 
Odpowiedź: termin składania ofert został przesunięty na dzień 15.12.2020 r. zmianą do 
SIWZ z dnia 08.12.2020 r. 

Ubezpieczenie mienia: 
Pytanie 2: Proszę o informację, czy ubezpieczane lokalizację znajdują się na terenie 
zalewowym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 

Pytanie 3: Proszę o informację, czy na terenie ubezpieczanych lokalizacji od 1997r. 
wystąpiła powódź? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 

Pytanie 4: Proszę o informację, czy wśród ubezpieczanego mienia znajdują się pustostany? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Pustostan wyłączony z użytkowania –budynek gminny ul. Dąbrowskiego 
1/2 . Stan techniczny zły , wymaga kapitalnego remontu. Nie posiada mediów. Rodzaj 
konstrukcji  drewniany – wykaz budynki gminne. 

Pytanie 5: 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: Są budynki drewniane (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), brak 
możliwości przesłania tak szczegółowych danych. 
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Pytanie 6: Proszę o informacje, czy wszystkie budynki znajdują się na terenie ogrodzonym? 
W informacji do oceny ryzyka mamy jednocześnie odpowiedz tak i nie. Proszę o 
wyjaśnienia. 
Odpowiedź: Część budynków znajduje się na terenie ogrodzonym , a część na nie 

ogrodzonym. 

Pytanie 7: Proszę o informację jakie materiały palne są wykorzystane przy konstrukcji 
budynków i ścian działowych? Proszę o szczegółowy opis i wskazanie lokalizacji w których 
występuje palna konstrukcja budynku. 
Odpowiedź: W załączniku do SIWZ dotyczących wykazu budynków zaznaczono ich 

konstrukcję – materiały brak danych. 

Pytanie 8: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka budynki nie są użytkowane wyłączenie 
przez Ubezpieczającego, proszę o informacje jakie inne działalności są prowadzone w tych 
lokalizacjach? 
Odpowiedź: Trudno dokładnie określić, na pewno : działalność usługowa i handlowa. 

Pytanie 9: Proszę  o informację, czy wśród ubezpieczanych budynków jest mienie 
znajdujące się w lokalizacji wysypiska? Jaka jest wartość takiego mienia?  
Odpowiedź: Budynek socjalno-administracyjny (zgodnie z załącznikiem do SIWZ 

dotyczących wykazu budynków) -38 773,26 zł 

Pytanie 10: W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej proszę o wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej - proponujemy 500,00 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 11: 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 

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. 



Strona 3 z 19                     
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 12: 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 13: 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. 

Ubezpieczenie CARGO 

Pytanie 14: Proszę o informację czy transport jest wykonywany transportem własnym czy 
obcym? 
Odpowiedź: Transport materiałów na własne potrzeby, własnym transportem. 

Pytanie 15: Proszę o informację, ile wynosi planowany obrót towarowy w okresie 
ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Spółka przewozi materiały lub urządzenia tylko na terenie Gminy w 

ramach realizacji zadań własnych, nie prowadzi usług w zakresie przewozu towarów. 

Pytanie 16: Proszę o informację, jakiego rodzaju mienie będzie transportowane? 
Odpowiedź: Spółka przewozi materiały lub urządzenia  tylko na terenie Gminy w 

ramach realizacji zadań własnych, nie prowadzi usług w zakresie przewozu towarów. 

Ubezpieczenie utraty zysku: 

Pytanie 17: Wnioskujemy o wykreślenie ubezpieczenia utraty zysku lub zmianę na klauzulę 
faktulatywną. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 18: Proszę o informację, czy Klient do tej pory posiadał ubezpieczenie utraty zysku? 
Odpowiedź: Tak, posiada je w bieżącym roku polisowym. 

Pytanie 19: Czy miały miejsce jakiekolwiek szkody? 
Odpowiedź: Brak szkód w tym zakresie. 

Ubezpieczenie komunikacji: 

Pytanie 20: 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 



Strona 4 z 19                     
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

„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 21: Proszę o wykreślenie bez składkowego ubezpieczenia Assistance 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 22: Proszę o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców lub zmianę limitu na 2 000,00 
PLN. W zakresie AC mamy tylko dwa pojazdy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 2 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 23: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.12.2020.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

Pytanie 24: Prosimy o wyłączenie w ryzyku przepięcia nast. szkód: we wkładkach 
topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych 
oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko 
zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku 
normalnego użytkowania.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 25: Ubezpieczenie utraty zysku – proszę o podanie zysku firmy za ostatni trok 
obrotowy. Proszę o wskazanie maksymalnego okresu odszkodowawczego. 
Odpowiedź: Za poprzedni rok Spółka nie osiągnęła zysku. 

Większość zadań jakie realizuje Spółka są to zadania zlecone przez Gminę Krynica-

Zdrój. Zadania te zgodnie z umowami i porozumieniami powinny być realizowane po 

kosztach ewentualnie z tzw. rozsądnym zyskiem w granicach 2-3 % .  

Planowany zysk w 2021 roku ok. 100 000 zł. Maksymalny okres odszkodowawczy 12 

miesięcy. 

Pytanie 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu utraty zysku 
franszyzy w wysokości 3 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 27: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
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odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 28: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy 
prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 
tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia 
przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 
podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje świadczenie usługi na podstawie umowy 

agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę. 

Pytanie 29: 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/składowiskiem 
odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów 
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Spółka nie  posiada  czynnego wysypiska , nie realizuje zadań określonych 

w pytaniu. W gospodarce odpadami realizuje zadania tylko w zakresie punktu 

przeładunkowego odpadów komunalnych na terenie zrekultywowanego wysypiska  

odpadów komunalnych, posiada zamknięte składowisko odpadów  (nie działające).  

Działalność MPGK prowadzi jedynie w zakresie zbiórki i transportu odpadów. 

Pytanie 30: Prosimy o podanie łącznej długości odcinków dróg za których zimowe 
oczyszczanie odpowiedzialny jest Ubezpieczony. 
Odpowiedź: Łączna długość dróg 100,607 km ( ok. 100 km). 

Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 
z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych,  lotniczych.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 
z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako 
sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z 
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny 
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 
górskie), le parkur, kitesurfing. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 33: Prosimy o przesuniecie terminu składania oferty na dzień 15.12.2020r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

Pytanie 34: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy od 1997r. w lokalizacjach 
zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub 
zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i w 
jakiej wartości w PLN. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 

Pytanie 35: Jakie środki prewencyjne zastosowana w celu zmniejszenia szkód 
powodziowych na terenie zalanym w przyszłości ? 
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 36: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zalewowym? 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 

Pytanie 37: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ? 
Odpowiedź: Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne.

Pytanie 38: Prosimy o wskazanie jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków (lub 
wartości w PLN) stanowią: 
- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami, bądź 
- drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją oraz jaki % 
stanowią: 
- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką 
poliuretanową lub styropianem. 
Odpowiedź: Wartość budynków oraz konstrukcja jest podana w załączniku do SIWZ- 

rejestr majątku. 

Pytanie 39: Bardzo proszę o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, 
objętych ubezpieczeniem były przeprowadzane. 
Odpowiedź: Drobne remonty były przeprowadzane natomiast ich ilość trudno określić. 

Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Kraszewskiego 70 – w 2018r. było wykonane 

docieplenie elewacji styropianem oraz wymiana pokrycia dachu. 

Pytanie 40: W związku z wprowadzeniem do limitu odpowiedzialności w kradzieży z 
włamaniem i rabunku następującego rodzaju mienia: ubezpieczenie gotówki i ubezpieczenie 
mienia pracowniczego, prosimy o ich wprowadzenie do zakresu podstawowego 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka przynajmniej w wysokości sumy ubezpieczenia 
takiej samej jak limit odpowiedzialności przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 41: Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie 
ubezpieczenia, czy będą to również prace, remonty, które będą wymagały pozwolenia na 
budowę ? 
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy brak planów w tym zakresie.

Pytanie 42: Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty 
wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to 
prosimy o podanie poniższych informacji: jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe: 
− wskazanie adresu budynku 
− podanie, z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków 
- czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ? 
- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ? 
- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ? 
- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ? 
- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ? 
Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym 
przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? 
- w przypadku posiadania takiego mienia proszę o podanie wykazu takich budynków z 
sumami ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Pustostan wyłączony z użytkowania –budynek gminny ul. Dąbrowskiego 

1/2 . Stan techniczny zły , wymaga kapitalnego remontu. Nie posiada mediów. Rodzaj 

konstrukcji  drewniany – wykaz budynki gminne. 

Pytanie 43:  W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, 
budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W 
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na 
warunkach ryzyk nazwanych tj. Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Upadek Statku i 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości mienia nie mniej niż 500,00 
PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na objęcie takich budynków na warunkach 

ryzyk nazwanych tj. Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Upadek Statku i 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości mienia nie mniej niż 

500,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Pytanie 44: Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, 
które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych 
budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu. 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia tak szczegółowych danych. 

Pytanie 45: Prosimy o udzielenie odpowiedzi , czy do ubezpieczenia są zgłoszone solary. 
W przypadku, gdyby były one zgłoszone prosimy o wyrażenie zgody na ich nie 
obejmowanie ochrona ubezpieczeniową. 



Strona 8 z 19                     
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

Odpowiedź: Budynki nie posiadają solarów. Nie zgłoszono do ubezpieczenia solarów. 

Pytanie 46:  W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zrezygnowanie z 
zapisu: „działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i 
świadomego działania), lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie , że dla ryzyka osunięcia, zapadania się ziemi 
wyłączona jest odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 48:  Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 
PLN dla zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia w sieci instalacji elektrycznej, 
niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz wykreślenie odpowiedzialności za 
działania wtórne. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 49: Dla ryzyka przepięć prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkody 
powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 
stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 
lampach. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 50: Ryzyka przepięć: prosimy potwierdzenie, że brak jest odpowiedzialności 
ubezpieczeniowej za działania wtórne. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 51: Ryzyka przepięć: prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności 
wynosi 200 000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 52: Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe przeciwpożarowe w zgłoszonych 
lokalizacjach? 
Odpowiedź: MPGK - zgodnie z informacją do oceny ryzyka. Wspólnoty i gmina – 

różnie: domofony , zamki.

Pytanie 53: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% 
wysokości szkody nie więcej niż 100 000,00 PLN w ramach sumy ubezpieczenia dla 
kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 
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zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 54: Dla szkód elektrycznych prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za 
działania wtórne. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 55; Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu: 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o 
zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56: Prosimy dla kradzieży zwykłej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% 
wartości szkody nie mniej niż 500 PLN. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 

Pytanie 57:  Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie 
franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  58: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozszerzenia o OC w środowisku 
naturalnych chodzi o szkody powstałe pod warunkiem, że ich przyczyna była nagła, 
niespodziewana i niezależna od woli osób objętych ubezpieczeniem lub osób, za które 
ponoszą odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 59: Ze względu na pandemię prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie 
poniższego zapisu w ubezpieczeniu OC: 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. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. – podlimit 100 000,00 
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 60: W przypadku klauzuli reprezentantów prosimy wprowadzić zapis:” Niniejsza 
klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku i 
dewastacji/wandalizmu.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 61: Dla klauzuli automatycznego pokrycia mienia prosimy o wprowadzenie zapisu: 
Dopłata  składki  wynikającej  w  przypadku  wzrostu  wartości  nowo   nabytego   mienia   
powyżej  10% następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany 
zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 
dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczeni. Składka będzie naliczona od wzrostu 
sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym . 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 62: Dla klauzuli prac remontowo –budowlanych prosimy o rezygnację z zakresu 
ubezpieczenia odpowiedzialności za prace wymagające pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 63:  Dla klauzuli prac remontowo-budowlanych prosimy o wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 64:  Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zapisu: „ 
Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących 
zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do 
Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 65: Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dodawanie zapisu: 
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w 
obiektach: 
- których wiek przekracza 50 lat , 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:  Dla klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 

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

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 67: Dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę 
ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20%  łącznej  sumy  
ubezpieczenia  mienia  nie  więcej  niż  200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 68: Dla klauzuli uderzenia pojazdu własnego – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN n jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 69: Dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ 
– prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% zgłoszonej łącznej sumy 
ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 70: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku zapisu w SIWZ do niniejszej 
umowy mają zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego oraz zapisy OWU obowiązujące u 
Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 71: Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia OC działalności 
wymienionych poniżej 
Rodzaj działalności dodatkowej (z numerami PKD): 
22) Transport drogowy towarów ( 49.41.Z ), 
23) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ( 49.42.Z ), 
25) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ( 68.32.Z ), - prosimy o 
potwierdzenie, że ta działalność nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową w tym również w 
zakresie zawodowego OC zarządcy nieruchomości obowiązkowego i dobrowolnego 
ubezpieczenia 
28) Działalność w zakresie architektury ( 71.11.Z), - prosimy o potwierdzenie, że ta 
działalność nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową i intencją nie jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową OC w tym również w OCdobrowolnego i obowiązkowego ubezpieczenia 
architekta. 
29) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( 71.12.Z ),- 
prosimy o wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej w tym również OC zawodowego 
dobrowolnego i obowiązkowego inżyniera i doradcy technicznego 
30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (74.90.Z), 
31) Badania i analizy związane z jakością żywności ( 71.20.A ), 
32) Pozostałe badania i analizy techniczne ( 71.20.B ), 
33) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37.00.Z ), 
34) Zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne ( 38.11.Z ), 
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35) Zbieranie odpadów niebezpiecznych ( 38.12.Z ), 
36) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( 38.21.Z ), 
37) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ( 38.22.Z ), 
38) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 
gospodarką odpadami (39.00.Z ), 
42) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z), 
43) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany(49.39.Z), 
44) 45) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
(55.20.Z), 
46) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), 
47) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 
48) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach (73.12.D). 
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi podstawową działalność, w zakresie zgodnym ze 

statutem, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, tj. http://www.mpgk-

krynica.pl/. Działalność dodatkowa, która jest możliwa, ale na dzień dzisiejszym nie 

jest realizowana. Zadania do realizacji zostały określone w statucie. 

Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie że wymienione poniżej koszty dotyczące 
ubezpieczenia OC są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej 
1) postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą 
Ubezpieczyciela, w związku z roszczeniami zgłoszonymi przez poszkodowanego, w tym 
także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytułu uczestnictwa w 
procesie cywilnym, 
2) uzasadnione koszty powołania za zgodą Ubezpieczyciela rzeczoznawców, 
3) uzasadnione koszty działań mających na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 73: Dotyczy ubezpieczenia BI – prosimy o podanie sposobu wyliczenia sumy 
ubezpieczenia dla tego ryzyka ubezpieczeniowego (suma ubezpieczenia BI powinna być 
równa zyskowi brutto). 
Odpowiedź: 8 543 369,42 zł. 

Pytanie 74: Dotyczy ubezpieczenia BI – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie treści 
klauzuli jak poniżej: 
Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie szkody w mieniu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienianych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od 
wszystkich ryzyk i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko utraty zysku 
brutto. Wszelkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszej 
klauzuli muszą być pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu 
lub załącznika do umowy. 
DEFINICJE 
§ 1 
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W rozumieniu niniejszej klauzuli, przez poniższe określenia użyte w klauzuli lub wniosku o 
zawarcie ubezpieczenia, polisie, bądź innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową 
ubezpieczenia, uważa się: 
1. Koszty stałe - koszty, które nie zależą od wielkości produkcji lub świadczonych 
usług i które nie ulegają zmianie wraz ze spadkiem obrotu. 
2. Maksymalny okres odszkodowawczy - ustalony przez Ubezpieczonego okres 
niezbędny, w przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu, do jej usunięcia i wznowienia 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskania obrotu, jaki osiągnąłby 
Ubezpieczony, gdyby szkoda nie powstała. 
3. Nieubezpieczone koszty działalności - koszty zmienne uzależnione od wielkości 
produkcji, ulegają redukcji wraz ze spadkiem obrotu. 
4. Obrót - suma przychodów należnych Ubezpieczonemu z tytułu sprzedaży 
produktów, towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
w miejscu ubezpieczenia. Obrót nie obejmuje przychodów z operacji giełdowych lub innych 
inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym. 
5. Obrót roczny - obrót uzyskany przez Ubezpieczonego w ciągu dwunastu miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających datę powstania szkody. 
6. Obrót standardowy - obrót uzyskany w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających datę 
 powstania szkody i skorygowany o długość okresu odszkodowawczego (jeżeli przekracza 
on 12 miesięcy) oraz o występujące trendy rynkowe i uwarunkowania mające wpływ na 
prowadzoną działalność gospodarczą przed i po powstaniu szkody. Oszacowana w ten 
sposób wartość obrotu standardowego umożliwia uzyskanie dokładnych wyników, które, 
gdyby nie szkoda zostałyby osiągnięte przez Ubezpieczonego w okresie czasu i terminie 
odpowiadającym okresowi odszkodowawczemu. 
7. Okres oczekiwania - okres rozpoczynający się w dniu powstania szkody w 
ubezpieczonym mieniu, po którego upływie rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa 
Ubezpieczyciela. Długość tego okresu ustala się w dniach roboczych. 
8. Okres odszkodowawczy - okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w 
ubezpieczonym mieniu i trwa tak długo, jak szkoda ta wywiera wpływ na wyniki 
prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż maksymalny okres 
odszkodowawczy. 
9. Szkoda w mieniu - szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, na mocy 
stosownych owu. 
10. Wskaźnik zysku brutto - udział procentowy zysku brutto w wartości obrotu 
uzyskanego w roku obrachunkowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym doszło do 
powstania szkody, skorygowany o występujące trendy rynkowe i uwarunkowania mające 
wpływ na prowadzona działalność gospodarczą przed i po powstaniu szkody lub które 
oddziaływałyby na tę działalność, gdyby szkoda nie powstał. 
11. Zwiększone koszty działalności - kwota poniesionych wydatków w trakcie okresu 
odszkodowawczego w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu, której 
Ubezpieczony nie ponosił przed datą powstania szkody w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. 



Strona 14 z 19                     
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

12. Zysk brutto - kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością obrotu na koniec roku 
obrachunkowego, a nieubezpieczonymi kosztami działalności, powiększona o różnicę 
wartości stanu zapasów (przez które rozumie się wyroby gotowe i produkcję w toku) na 
koniec roku obrachunkowego, a wartością stanu zapasów na początek roku 
obrachunkowego. Wartość stanu zapasów określa się na podstawie zapisów księgowych 
prowadzonych przez Ubezpieczonego, po jej wycenie zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
§ 2 
1. Na podstawie niniejszej Klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęty jest szacowany 
zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okresie odszkodowawczym z 
tytułu wytwarzania i sprzedaży produktów, towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego 
działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na 
skutek szkody w ubezpieczonym mieniu, w okresie ubezpieczenia. 
2. W granicach sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto ochroną 
ubezpieczeniową objęte są również zwiększone koszty działalności. Odpowiedzialność z 
tytułu zwiększonych kosztów działalności ograniczona jest do wartości unikniętego, dzięki 
ich poniesieniu, spadku zysku brutto. 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA 
§ 3 
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte wszystkie miejsca (lokalizacje) wskazane w umowie 
ubezpieczenia, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą i w których 
znajdują się ubezpieczone mienie. 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 4 
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie szacowanego zysku brutto oraz 
konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów działalności spowodowane przerwami lub 
zakłóceniami w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej na skutek 
szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na 
podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia. 
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy przerwa lub zakłócenie prowadzonej 
przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstało na skutek szkody w mieniu 
wymienionym w umowie ubezpieczenia, w rezultacie zaistnienia zdarzenia losowego w 
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia. 
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność niezależnie od wysokości wskazanej w 
umowie ubezpieczenia mienia franszyzy redukcyjnej, określonej dla mienia dotkniętego 
szkodą. 
       OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZALNOŚCI 
§ 5 
1. Oprócz ograniczeń i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięty szacunkowy zysk brutto lub 
zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku przerw lub zakłóceń w prowadzonej 
działalności gospodarczej spowodowanych szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową na 
podstawie klauzul indywidualnych wymienionych w załączniku do ogólnych warunków 
ubezpieczenia lub postanowień dodatkowych czy odmiennych od ogólnych warunków 
ubezpieczenia, które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia mienia. 
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2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie niniejszej klauzuli jest również 
wyłączona, gdy: 
1) szkoda w mieniu powstała w innym czasie niż okres ubezpieczenia utraty zysku, 
2) szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w umowie 
ubezpieczenia, 
3) przerwa lub zakłócenie działalności gospodarczej ubezpieczonego jest nie dłuższa 
niż liczba dni wskazanych w umowie ubezpieczenia jako okres oczekiwania. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zysku brutto lub jego części, utraconych 
wskutek: 
1) przeprowadzenia przeglądów lub modernizacji, które wydłużyły czas trwania 
przerwy lub zakłócenia w działalności Ubezpieczonego, 
2) decyzji właściwych władz lub organów, która uniemożliwia lub opóźnia odbudowę 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej 
przez Ubezpieczonego, 
3) braku środków finansowych u Ubezpieczonego niezbędnych do tymczasowej 
odbudowy, naprawy lub zastąpienia zniszczonego lub uszkodzonego mienia albo też 
odtworzenia zniszczonego mienia w normalnym trybie, za wyjątkiem braku środków 
należnych Ubezpieczonemu z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu ubezpieczone w 
ramach umowy, do której zastosowanie ma niniejsza klauzula, 
4) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy lub naprawy mienia, 
5) nieuzasadnionej zwłoki ze strony Ubezpieczonego w podjęciu działalności 
gospodarczej. 
6) niemożności ściągnięcia należności, 
7) utraty danych zapisanych elektronicznie, 
8) obniżenia wartości nieuszkodzonych zapasów, 
9) różnicy w wartości zapasów powstałej w okresie pomiędzy wystąpieniem szkody, a 
dniem odtworzenia tych zapasów, 
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada także za: 
1) podatek VAT, podatek akcyzowy, opłaty celne i skarbowe, 
2) kary pieniężne, grzywny i odszkodowania, do których zapłaty Ubezpieczony będzie 
zobowiązany w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wskutek 
zaistniałej szkody w mieniu. 
3) odpisy amortyzacyjne, w części przypadającej na mienie dotknięte szkodą, 
powodującą ustanie obowiązku odprowadzania takich odpisów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Ochrona ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku pandemii w tym 
koronawirus (COVID-19). 
SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 6 
Sumę ubezpieczenia, oprócz postanowień zawartych w owu, dla ubezpieczenia utraty zysku 
Ubezpieczonego ustalana jest przez Ubezpieczającego na podstawie dokumentacji 
finansowej, zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) suma ubezpieczenia dla szacowanego zysku brutto ustalona jest jako kwota 
wyliczona na podstawie zysku brutto osiągniętego w trakcie ostatniego roku przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, dostosowana do długości maksymalnego okresu 
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odszkodowawczego, jeżeli przekracza on 12 miesięcy, uwzględniająca uwarunkowania 
rynkowe, w tym inflację, które mogą wystąpić w maksymalnym okresie odszkodowawczym 
i które mają wpływ na wyniki prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności 
gospodarczej. 
2) w przypadku, gdy Ubezpieczający rozpoczyna działalność gospodarczą lub prowadzi 
ją krócej niż rok, suma ubezpieczenia ustalona jest jako kwota planowana na dany 
maksymalny okres odszkodowawczy. 
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 
§ 7 
Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej z tytułu udzielonej przez Ubezpieczyciela 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej Klauzuli określona jest w umowie 
ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w 
szczególności od: 
1) rodzaju prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, 
2) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wysokości sumy ubezpieczenia, 
3 Lokalizacji miejsca ubezpieczenia, 
4) długości maksymalnego okresu odszkodowawczego, 
5) informacji o szkodowości. 
USTALENIE ROZMIARU SZKODY 
§ 8 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę szacowanego zysku brutto oraz 
zwiększone koszty działalności ograniczona jest do okresu odszkodowawczego. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia szacowanego zysku 
brutto w okresie odszkodowawczym na podstawie niniejszej Klauzuli ograniczona jest do 
wartości utraconego zysku brutto, wynikającej ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu 
kosztów działalności. Całkowitą wysokość straty stanowić będzie: 
1) w odniesieniu do spadku wartości obrotu - kwota uzyskana z pomnożenia wskaźnika 
zysku brutto przez wielkość, o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym 
zmniejszył się na skutek zaistniałej szkody w stosunku do obrotu standardowego. 
2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności - kwota niezbędnych i 
uzasadnionych wydatków (z zastrzeżeniem postanowień ust.3 niniejszego paragrafu) 
poniesionych w celu uniknięcia lub też zmniejszenia spadku wartości obrotu, który miałby 
miejsce w trakcie okresu odszkodowawczego w razie zaniechania tych wydatków z 
zastrzeżeniem, że całkowita kwota wydatków dodatkowych nie przekroczy kwoty 
wyliczonej poprzez pomnożenie wskaźnika zysku brutto przez wartość spadku obrotu, 
jakiego uniknięto dzięki poniesieniu takich kosztów. 
3. W przypadku nieobjęcia ubezpieczeniem któregokolwiek z rodzajów kosztów 
stałych i odjęciu wartości tej pozycji przy kalkulacji sumy ubezpieczenia szacowanego 
zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym, wartość należnego 
odszkodowania z tytułu wzrostu kosztów działalności zostanie uwzględniona jedynie w 
takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto 
do wartości sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto oraz nieubezpieczonych 
kosztów stałych. 
4. Wysokość straty ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu 
zostanie pomniejszona o wszelkie zaoszczędzone w trakcie okresu odszkodowawczego 
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koszty, których Ubezpieczony nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym zakresie w 
związku z powstałą szkodą, a które w przypadku ich poniesienia, obciążyłyby zysk brutto. 
USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 
§ 9 
Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości straty, z 
uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia jako szacowany zysk 
brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym okaże się niższa od sumy powstałej w 
wyniku pomnożenia wskaźnika zysku brutto przez obrót roczny (proporcjonalnie 
zwiększony, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza dwanaście miesięcy), to 
kwota odszkodowania wyliczona zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli zostanie 
zmniejszona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do 
sumy uzyskanej zgodnie z powyższym wyliczeniem. 
2) W przypadku, gdy w umowie ubezpieczenia wskazany jest okres oczekiwania, kwotę 
wyliczonego odszkodowania pomniejsza się o kwotę obliczoną przez pomnożenie średniej 
dziennej wartości utraty zysku brutto lub zwiększonych kosztów działalności w okresie 
odszkodowawczym przez wskazaną liczbę dni. 
3) Jeżeli w trakcie okresu odszkodowawczego ubezpieczony będzie kontynuować 
działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia (nawet jeżeli będzie to 
działalność prowadzona przez innego przedsiębiorcę na zlecenie Ubezpieczonego), to 
przychody uzyskane i należne z tytułu wytwarzania i sprzedaży produktów lub towarów lub 
też świadczenia usług zostaną uwzględnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie 
odszkodowawczym. 
4) Szczegółowe dane i informacje, których będzie wymagał Ubezpieczyciel na 
podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia rozdział „Prawa i obowiązki stron” mogą być 
przedstawione przez biegłego księgowego, który bada księgi rachunkowe. W takim 
przypadku do ustalonej według §8 wysokości straty dolicza się, w granicach sumy 
ubezpieczenia, poniesione przez ubezpieczonego uzasadnione wydatki stanowiące kwoty 
należne biegłemu rewidentowi z tytułu: 
a) opracowania przez niego szczegółowych informacji, danych, dowodów lub 
zaświadczeń wymaganych przez Ubezpieczyciela, w celu ustalenia wysokości szkody (nie 
dotyczy kosztów obliczenia poniesionych 
strat oraz przygotowania roszczenia), 
b) wydania formalnego oświadczenia, że informacje oraz dane przedstawione w celu 
ustalenia wysokości straty zostały opracowane na podstawie ksiąg rachunkowych lub innych 
dokumentów księgowych ubezpieczonego, 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
§ 10 
Oprócz postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla ubezpieczenia 
utraty zysku Ubezpieczonego ustala się, że: 
1) Ubezpieczyciel może dokonać na rzecz Ubezpieczonego, nie częściej jednak niż na 
koniec każdego kolejnego miesiąca, wypłat bezspornej części odszkodowania z tytułu utraty 
zysku przed całkowitym upływem okresu odszkodowawczego. Wypłacane kwoty częściowe 
nie będą mogły przewyższyć takiej części szacunkowej kwoty odszkodowania, która 
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odpowiada części okresu odszkodowawczego, za jaki dokonano wypłaty. Wypłacone kwoty 
zostaną zaliczone na poczet całości odszkodowania. 
2) Wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia ustalonej w 
umowie ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 75: Dotyczy ubezpieczenia BI – prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w związku 
z prowadzoną działalnością istnieją tzw, wąskie gardła w wyniku których mogłaby być 
została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w ubezpieczonym mieniu, w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Nie istnieją. 

Pytanie 76: Czy istnieje procedura dotycząca postępowania możliwie jak najszybsze 
wznowienie działalność, która została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w 
ubezpieczonym mieniu, w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Nie istnieje. 

Pytanie 77: Dla BI prosimy o wprowadzenie okresu odszkodowawczego 12 miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 78: Dla BI prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 5 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 79: Dla BI prosimy o potwierdzenie, że brak jest odpowiedzialności z tytułu 
przerwania lub zakłócenia działalności na wskutek pandemii w tym COVID – 19. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 80: Ubezpieczenie cargo w ruchu krajowym, w związku z faktem, iż ubezpieczenie 
cargo krajowe ma być polisą obrotową, to prosimy o podanie obrotu rocznego jaki został 
przyjęty dla tego ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 50 000 zł. 

Pytanie 81: Prosimy o potwierdzenie, że podane w klauzulach limity odpowiedzialności 
są łączne dla ubezpieczenia mienia Zamawiającego oraz ubezpieczenia wspólnot 
mieszkaniowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte 
składowiska śmieci, zakłady utylizacji śmieci, sortownie, spalarnie, PSZOK 
Odpowiedź: MPGK prowadzi PSZOK. 
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Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ nie jest zgłoszona działalność w zakresie składowanie, sortowanie i utylizacja 
odpadów. 
Odpowiedź: MPGK nie sortuje, nie utylizuje i nie składuje odpadów. Posiada punkt 

przeładunkowy (czasowe magazynowanie ). 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Joanna Witczak  


