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Wrocław, 25.11.2020r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Wałcz 

oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ   

NR 184/2020/N/Wałcz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz, 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: 

1.Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej: 

A. formularz ofertowych 

B. SIWZ 

C. zał. nr 1 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą do SIWZ z dnia 23.11.2020r. 

 

 

PAKIET I 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

 

Pytanie 3: 

PKT. 9 – Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku  pokazów pirotechnicznych będą one 

przeprowadzane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie taką działalnością. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialnością cywilną nie będą objęte imprezy 

motorowodne, motorowe, lotnicze oraz sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego 

ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 

będzie obejmowało szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 

zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiwaniem odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem 

dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające 

w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w ramach umowy zawartej z 

podwykonawcą? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający korzysta z ZGK. Rozpoczęcie akcji zimowej następuje 

w ciągu 1 godziny od wystąpienia negatywnych warunków atmosferycznych. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

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

medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem punktu 7 „Wnioskowane 

rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody.” 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ( wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA 

 

Pytanie 10: 

Kradzież zwykła: Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia  paliwa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 11: 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wprowadzenie limitu dla paliwa w 

wysokości 1.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia osuwanie i zapadanie się ziemi nie 

obejmuje ochroną wyżej wymienionego zdarzenia spowodowanego działaniem człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
 

Pytanie 14: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, wykazany 

został w zał. nr 13, w zakładce sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Dla Pakietu I - mienie do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów 

wykazane zostało w załączniku numer 12, natomiast załącznik numer 13 jest 

podsumowaniem wykazów. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny, wykazany został w zał. nr 13, w zakładce 

sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Dla Pakietu I - mienie do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów 

wykazane zostało w załączniku numer 12, natomiast załącznik numer 13 jest 

podsumowaniem wykazów. 

 

Pytanie 16: 

Klauzula automatycznego pokrycia. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% sumy 

ubezpieczenie, nie więcej niż 5.000.000 PLN. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania. 

 

Pytanie 17: 

Klauzula nadwyżkowa do  mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. Prosimy o 

potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 18: 

Klauzula samolikwidacji małych szkód. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy 

odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 19: 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ. Czy 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie terminu zgłoszenia do ubezpieczenia nabytego 

mienia do 3 m-cy od rozpoczęcia ochrony. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 20: 

Klauzula wznowienia limitu po powstaniu szkody. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula 

dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 21: 

Klauzula wznowienia limitu po powstaniu szkody. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie 

dotyczy odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 22: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia. Prosimy o 

wprowadzenie limitu nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 23: 

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia. Prosimy o 

wprowadzenie limitu nie więcej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 24: 

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn powstania szkody. Prosimy o wprowadzenie limitu 

250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o podanie PML , przedmiotu ubezpieczenia wraz z lokalizacją. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Pytanie 26: 

Czy Zamawiający   jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji 

o  takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia?  Jeśli tak to proszę o wskazanie 

lokalizacji,  w których takie inwestycje trwają lub są planowane oraz zakresu remontów. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający planuje rozpocząć remont kina Tęcza – planowany 

termin rozpoczęcia pracy 2021/2022. Dodatkowo Zamawiający przebudowuje lokal 
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użytkowy zlokalizowany na ul. Kaszubskiej na dwa samodzielne mieszkania – termin 

zakończenia 21 grudnia 2020r. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 27: 

Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie 

atesty lub certyfikaty. 

Odpowiedź: Gmina: TAK. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia  od zdarzeń losowych zostały zgłoszone lub czy 

zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia składowiska odpadów lub Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji: 

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 

- jak są magazynowane: 

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 

2/ odpady elektryczne i elektroniczne, 

-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z 

Zamawiającym), 

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

posiadania ubezpieczenie OC, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 

nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 

utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani 

składowiskiem odpadów.  

ZGK Wałcz: 

- PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu od 01.07.2013r. 

- PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpada. 

- Odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery 

drukarskie), jak i odpady elektryczne i elektroniczne, gromadzone są w zamykanych 

pojemnikach i kontenerach oraz wiatach, chroniących zebrane odpady przed wpływem 

czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są 

odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. 

- PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego. 
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Pytanie 29: 

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia  zgłoszono: 

- mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to 

być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. 

instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/), 

- sprzęt elektroniczny użyczony uczniom do zdalnej nauki, 

 instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy. 

Odpowiedź: Gmina: Tak, został zgłoszony sprzęt użyczony w ramach zdalnego 

nauczania. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z 

załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 30: 

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. 

Odpowiedź: Gmina: Nie wystąpiły. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek 

zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 31: 

Prosimy o informację czy w latach 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią. 

Odpowiedź: Gmina: Nie wystąpiły. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek 

zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 32: 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki nieużytkowane, przeznaczone 

do rozbiórki, zabytkowe. 

Odpowiedź: Gmina: Budynek Urzędu Miasta oraz budynek przy ul. Sądowej wpisane 

są do rejestru zabytków. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 33 

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media. 

Odpowiedź: Gmina: Wszystkie budynki są użytkowane. Wszystkie możliwe dane 

dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi 

na pytania.  

 

Pytanie 34: 

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody  w napowietrznych liniach 

przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, 

telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z 

włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być 

połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to 

znajduje się w odległości do 750 m od  granicy terenu na którym jest ubezpieczony obiekt. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 35: 

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. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 36: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa, w tym wyłączenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednakże zapisy SIWZ mają pierwszeństwo 

przed zapisami OWU. 

 

Pytanie 37: 

Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i 

wytyczne GIS dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 38: 

Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie 

ma procedury postępowania  w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy 

podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19. 

Odpowiedź: Wskazuje się, że w jednostkach organizacyjnych wprowadzono 

rozwiązania uwzględniające konieczność zapewnienia właściwego reżimu sanitarnego. 

W zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej uwzględniono właściwe wytyczne i 

rozwiązania prawne. I tak przykładowo, w przypadku jednostek oświatowych 

wdrożono wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ich aktualizacji, zaś w przypadku jednostek 

organizacyjnych załatwianiem potrzeb wspólnoty (jednostki o charakterze urzędów) 

skorzystano z regulacji §  24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, ograniczając działania urzędów. Wprowadzono 

również regulacje dotyczące zachowywania się pracowników w pracy, a pracownikom 

zapewniono właściwie środki ochrony. 

 

PAKIET II 
 

Pytanie 39: 

Autocasco. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na 

terenie państw europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, 

powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 40: 

Autocasco. Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania  z uwzględnieniem 

stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, 

elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego . 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 41: 

Assistance. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania do 600 km. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania. 

 

Pytanie 42: 

Assistance. Prosimy o potwierdzenie, że koszty naprawy nie obejmują części. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 43: 

Assistance. Prosimy o potwierdzenie, że assistance dotyczy wyłącznie samochodów 

osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania. 

 

Pytanie 44: 

Autoszyby. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń 

wyłącznie na terytorium RP. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 45: 

Autoszyby. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie dotyczy wyłącznie samochodów 

osobowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5t. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na poniższe pytania. 

 

Pytanie 46: 

Klauzula kluczy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

5.000 PLN/pojazd. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 47: 

Prosimy o uzupełnienie zabezpieczeń antykradzieżowych dla pojazdów zgłoszonych do 

ubezpieczenia autocasco. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ wraz z załącznikami. 

 

Pytanie 48: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

27.11.2020r. 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 49: 

Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy 

„Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnego 

wypowiedzenia, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec 12-miesięcznego okresu  polisowego,  poczynając  od  drugiego  okresu  

polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia wyłącznie 

w przypadku gdy poziom szkodowości liczony na koniec 9 miesiąca liczonego od 

początku okresu ubezpieczenia w każdym okresie polisowym przekroczy łącznie dla 

wszystkich ubezpieczeń 60%. Przez poziom szkodowości rozumie się stosunek 

wypłaconych odszkodowań oraz rezerw do składki przypadającej na okres, za który 

badana jest szkodowość 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50: 

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich 

pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MOPS przed narażeniem na działanie 

COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i 

przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

DPS/MOPS? 

Odpowiedź: MOPS, zapewnienia środki ochrony indywidualnej pracowników i 

przestrzega aktualnych rekomendacji oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Gmina nie prowadzi Domu Pomocy Społecznej, tylko w ramach działalności MOPS 

prowadzi Dzienny Dom Pomocy. 

 

Pytanie 51: 

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje 

praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości 

działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  

Odpowiedź: MOPS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz 

aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania. 

 

Pytanie 52: 

Proszę o wskazanie wartości zgłaszanych do ubezpieczenia mostów i wiaduktów oraz o 

podanie ich konstrukcji i stanu, a także o informację jak często te mosty przechodzą 

okresową kontrolę stanu? 

Odpowiedź:  
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1. Most ul. Pożarna: wartość nieznana, konstrukcja z belek żelbetowych typu 

"Gromnik", przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. 

stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale 

możliwe do naprawy. 

2. Most ul. Lipowa: wartość nieznana, konstrukcja z belek żelbetowych typu 

"Gromnik", przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. 

stan niedostateczny (2) - wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność  użytkową, ale 

możliwe do naprawy. 

3. Przepust ul. Bankowa: wartość nieznana, konstrukcja ceglana/kamienna, przeglądy 

rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niedostateczny (2) 

- wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy. 

4. Przepust ul. Rzeczna: wartość nieznana, płyta z dźwigarów obetonowanych, 

przeglądy rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan 

niedostateczny (2)- wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale 

możliwe do naprawy. 

5. Przepust ul. Dąbrowskiego: wartość nieznana, płyta żelbetowa, przeglądy 

rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niepokojący (3) - 

wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie czasu bezpiecznej 

eksploatacji. 

6. Przepust ul. Sportowa: wartość nieznana, belki żelbetowe monolityczne, przeglądy 

rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan przedawaryjny (1) 

- wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową, 

7. Most Bukowina: wartość nieznana - księgowa 881.119,50 zł, konstrukcja stalowa 

rusztowa z dyliną pomostu, podwieszaną na linach, przeglądy rozszerzone - 

pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan zadowalający (4) - wykazuje 

zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny. 

8. Most promenada j. Raduń: wartość nieznana, belki żelbetowe, przeglądy 

rozszerzone - pięcioletnie i podstawowe - roczne, roczny 2020 r. stan niepokojący (3) - 

wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie czasu bezpiecznej 

eksploatacji. 

 

Pytanie 53: 

Prosimy o możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 10 lat 

wg wartości rzeczywistej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 54: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko kosztów poniesionych 

w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, za które Towarzystwo ponosi 

odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 55: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) 

oraz określenie tej wartości.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 56: 

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest zapadanie i osuwanie się 

ziemi w wyniku działalności człowieka. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia OC za szkody powstałe w środowisku 

naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności za: 

 szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym; 

 za koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, 

która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy 

Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 58: 

Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do 

katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego 

zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach 

chorób zakaźnych”.  

a) Jeżeli powyższe nie jest możliwe prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z 

tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 

100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki. 

b) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyka 

odpowiedzialności cywilnej: „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 dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus 

HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody 

spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu 

genetycznego. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia”. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w punkcie b), na pozostałe zapisy nie 

wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 60: 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyka 

Odpowiedzialności Cywilnej: 

„Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek 

inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):   

 koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 

 pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub 

organ władzy publicznej”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 61: 

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił 

dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital 

zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość 

zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 62: 

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu 

organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego 

ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością 

fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej. 

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie 

można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła 

pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, 

paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, 
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wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem 

specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda 

na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, 

sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się 

ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 63: 

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest ochrona w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia organizatorów turystyki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Dotyczy Pakiet I, II, III oraz IV 

 

Pytanie 64: 

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie Zmawiający nie ma w planach zakupu pojazdu o 

wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł. 

 

Pytanie 65: 

Czy zamawiający   w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu 

o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na 

renegocjację stawki AC w odniesieniu do pojazdów innych niż autobusy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 66: 

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były 

wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat (w 

przypadku zgody, prosimy o aktualizację załącznika nr 8 do SIWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załącznik numer 8 nie jest wykazem pojazdów. 

 

Pytanie 67: 

Prosimy o modyfikację zapisu: 
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„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

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

zgłoszenia 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 zgłoszenia szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 68: 

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść: 

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po 

szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy 

czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży 

pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w 

ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela 

udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie 

wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę 

sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien 

dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 

pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 

pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 

sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 69: 

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 70: 

Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do dowolnie 

wybranego miejsca w limicie 500 km 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 71: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych odrębnego ubezpieczenia 

szyb. Szkody w szybach objęte będą ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia Auto 

Casco.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA!! Zmianie ulega załącznik 

numer 3 i 7 do SIWZ zgodnie z załącznikiem numer 1 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 72: 

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Na dzień 17-20.08.2020r. 

 

Pytanie 73: 

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec października 

2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości 

nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.  

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie zostały zgłoszone dodatkowe szkody przez naszą 

kancelarię. 

 

Pytanie 74: 

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie od dnia 

01.09.2017 we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres 

ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone 

aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe 

(charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich pełnych 3 lat. 

Odpowiedź: Szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje Zamawiającego. 

 

Pytanie 75: 

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

na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. 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 (np. limity w 

odniesieniu do poszczególnych ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych 

żywiołów). 
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d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był tożsamy. 

 

Pytanie 76: 

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach w zakresie OC działalności (w tym OC dróg) 

miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne. Jeśli tak, prosimy o informację 

jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o wypadkach śmiertelnych. 

 

Pytanie 77: 

Pakiet I - prosimy o przyporządkowanie szkód OC działalności (w tym OC dróg) do 

poszczególnych lat polisowych; w odniesieniu do rezerw prosimy o wskazanie roku ich 

założenia. 

Odpowiedź:  

OC 

2019 – 499 zł 

OC dróg 

2017 – 354 zł 

2018 – 1 059,30 zł 

2018 – 10 859 zł 

2018 – 11 500 zł 

2019 – 2 562,57 zł 

2019 – 1 200 zł 

Rezerwy: 

szkoda ponownie otwarta 2017r – 57 018,87 zł 

szkoda ponownie otwarta 2018r. – 5 000 zł 

2020 – 7 000 zł 

2020 – 2 500 zł 

 

Pytanie 78: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 

Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

 

Pytanie 79: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 80: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 81: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej 

na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie 

dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i 

objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu 

stron. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego 

ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia 

ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron. 

 

Pytanie 82: 

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 

medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana 

opatrunku, szczepienie). 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 83: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC w związku z 

organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez oraz prowadzeniem działalności 

sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy 

itp.),  nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez    motorowych, wodnych, 

motorowodnych, lotniczych, takich, gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej  

oraz imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 

spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z 

akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le 

parkur, kitesurfing. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 
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Pytanie 84: 

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: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 85: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza 

sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, 

prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka 

śmieci oraz ile jest spalarni. 

Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani 

składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego 

administratorem jest ZGK Wałcz. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (Pakiet I oraz III). 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 87: 

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym 

pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem I oraz III nie ma spełniać 

obowiązku zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu 

negatywnych skutków lub szkód w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o odpadach 

(Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 

 

Pytanie 88: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód 

mających charakter czystej straty finansowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy w potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC działalności ochrona nie będzie 

obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba 

oraz innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



  Strona 19 z 43                     

              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 90: 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na 

jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z 

przeniesienia chorób zakaźnych? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 91: 

Czy zamawiający dopuszcza 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 92: 

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 93: 

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o podanie dodatkowych 

informacji: 

- których lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia to zagrożenie dotyczy? 

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie? 

- jakie mienie zostało dotknięte szkodą? 

- jaka była wartość szkód (również w sytuacji, gdy nie było pokrycia 

ubezpieczeniowego)? 

- jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 94: 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 

podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, 

w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: Gmina: Brak zgłoszeń podtopień. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 95: 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podtopień 

spowodowanych obfitymi opadami – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 96: 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia 

się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 

200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 97: 

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia wskazane 

w rejestrze majątku Urzędu Miasta jako: 

 zagospodarowanie nabrzeża jeziora Zamkowego 

 zagospodarowanie plaży jeziora Zamkowego 

 promenada 

Odpowiedź: Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Zamkowego obejmuje park oraz 

zagospodarowanie brzegu. 

 

Zagospodarowanie plaży jeziora Zamkowego obejmuje następujący zakres: 

urządzenia zabawowe szt. 6; boisko do piłki plażowej; chodniki z kostki betonowej 

pow. 368,04 m2 utwardzenie terenu z kostki kamiennej o pow. 32,16 m2; utwardzenie 

dojazdu oraz 28 stan. dla samochodów osobowych, 3 stan. Dla samochodów z 

przyczepami do łódek, 1 stan. dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr.8 cm o 

powierzchni 1.619.64 m2; ogrodzenie z siatki sł. 159,39 mb; oświetlenie- 8 szt. słupów 

oświetleniowych; zieleń; slip i pomost pływający dla łódek dł. 32 mb, oznakowanie 

kąpieliska bojami, budynek hangaru o pow. zabudowy 76,6 m2; przebieralnia o pow. 

Zabudowy 6,7 m2; mała architektura, uzbrojenie terenu. 

 

Promenada obejmuje następujący zakres: ciągi piesze i pieszo-rowerowe z kostki 

betonowej, place o nawierzchni z kostki betonowej, pomost widokowy nr 1, pomost widokowy 

nr 3, pomost pływający drewniany, remont mostku- jezdnia z granitu i balustrady kute, domki 

drewniane gospodarcze- szt. 2, (2x17,20=34,40 m
2
), domek drewniany sanitariatowy- szt.1, 

siedziska amfiteatru żelbetowe, schody terenowe żelbetowe, skarpa z płyt ażurowych 

betonowych, ścianka z grodzic winylowych, wiaty z drewna modrzewiowego, altana metalowa- 

szt.1, medalion WAŁECKA ALEJA GWIAZD SPORTU z herbem Wałcza, lunety widokowe 

panoramiczne na monetę, zegar uliczny na słupie dwustronnym, stoły szachowe z 2 siedziskami 

z granitu i stali nierdzewnej, stoły piknikowe z drewna świerkowego, przebudowa oświetlenia- 

latarnie parkowe SAL DECO- 2 Rosa, przebudowa oświetlenia- dodatkowe projektory na 

słupach LED POWER 3x1 W, przebudowa oświetlenia terenu- linie kablowe YAKY 4x25mm
2 

,budowa oświetlenia- słupki oświetleniowe Gardi- 45R 5W- na pomostach widokowych i wokół 

placu z altaną, budowa oświetlenia – lampy LED do PLOT 2,6 W- podświetlenie obwodowe 

pomostów widokowych, budowa oświetlenia – projektory POWER LED 12V 3,6 W- 

podświetlenie trejaża wokół placu z madalionem, budowa oświetlenia- zestaw światłowodowy 

GWIEŹDZISTE NIEBO- oświetlenie medalionu, budowa oświetlenia- projektory najazdowe 
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LEDS-C4 RGB 3x1W- słup światła w nawierzchni z kostki brukowej, zdroje uliczne z wodą 

pitną, przyłącze kanalizacyjne do domków drewnianych PCV śr 200 mm, przyłącze 

kanalizacyjne do domków- studnie rewizyjne, kamery monitoringu nabrzeża jeziora Raduń, 

zieleń, mała architektura, uzbrojenie terenu. 

 

Pytanie 98: 

W odniesieniu do mienia w postaci mostów, pomostów zgłoszonych do ubezpieczenia od 

ognia i innych żywiołów, prosimy o uzupełnienie informacji, nt. długości przęseł, 

konstrukcji oraz roku budowy (ewentualnych remontów/modernizacji w okresie ostatnich 10 

lat)  

Odpowiedź:  

1. Most ul. Pożarna: długość 9,00 m, rok budowy ok. 1983 r.  

2. Most ul. Lipowa: długość 9,00 m, rok budowy ok. 1983 r.  

3. Przepust ul. Bankowa: światło 2,75 m, długość 10,04 m, rok budowy przed 1939 r.  

4. Przepust ul. Rzeczna: światło 2,85 m, długość 8,85 m, rok budowy przed 1939 r.  

5. Przepust ul. Dąbrowskiego: światło 2,54 m, długość 13,10 m, rok budowy przed 1939 

r., remont w 2015 r, 

6. Przepust ul. Sportowa: światło 2,97 m, długość 12,48 m, rok budowy przed 1939 r.,  

7. Most Bukowina: długość 85,00 m , rok budowy 1978 r. (remont w 2007 r.) 

7. Most promenada j. Raduń: długość 8,00 m , rok budowy przed 1939 r. (remont w 

2009 r.) 

 

Pytanie 99: 

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku lub 

budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to 

lokalizacja. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 100: 

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją 

o ich wartości. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 
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Pytanie 101: 

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na 

które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Gmina: Tak Zamawiający planuje m.in. Ożywienie społeczno – kulturalne 

obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu polegającą na przebudowie kina 

Tęcza oraz zagospodarowaniu terenu za kinem. Wartość zadania to ok 6 700 000,00 zł, 

dostosowanie budynku Urzędu do warunków ppoż. wartość ok 1 000 000,00 zł, 

przebudowa ul. Brylantowej, Szmaragodowej, Chrząstkowo i Wilczej – wartość zadani 

ok 8 700 000,00 zł formuła Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wszystkie możliwe 

dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do 

odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 102: 

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 niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie wskazuje, że budynek 

UM przy Placu Wolności 1 oraz budynek SP 2 przy ul. M. Konopnickiej jest w trakcie 

dostosowywania do Decyzji PSP, aczkolwiek należy podkreślić, iż wszystkie budynki 

maja aktualne przeglądy i badania. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek 

zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 103: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 104: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza 

sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.  

Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani 

składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego 

administratorem jest ZGK Wałcz. 

 

Pytanie 105: 

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

poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 



  Strona 23 z 43                     

              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 

 

 

jest  każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 106: 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Gmina: Nie. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 107: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ 

pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu 

zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę 

ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały 

wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz 

budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: Gmina: Nie. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 108: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu 

ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 109: 

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego 

SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym 

– jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy 

ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają 

stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju 

media, urządzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 110: 

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na 

budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 
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Odpowiedź: Gmina: Odpowiedź w pytaniu 101. Konstrukcja dachu podczas 

przebudowy kina nie będzie naruszona. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek 

zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 111: 

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z 

wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej 

konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, 

EPS, XPS, itp.)  

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informację zostały zawarte w SIWZ oraz wszystkie 

możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 

do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 112: 

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w 

konstrukcji  płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, 

PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym 

jest większa niż 1 000 m2 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informację zostały zawarte w SIWZ oraz wszystkie 

możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 

do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 113: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie 

umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak 

strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia są również 

drewniane wiaty. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane 

zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 114: 

Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w 

postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość 

zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?  

Odpowiedź: Gmina: Wskazane do ubezpieczenia parkomaty wyposażone są w 

urządzenia solarne. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane 

zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 115: 

W odniesieniu do budynków których wiek przekracza 50 lat prosimy o informację odnośnie 

przeprowadzonych remontów i modernizacji w okresie ostatnich 10 lat. 

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informację zostały zawarte w SIWZ. 
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Gmina: Dodatkowo wskazuję, że w budynek UM przy Placu Wolności 1 został 

połączony ciągiem komunikacyjnym oraz instalacjami z budynkiem przy ul. 

Kilińszczaków 65 i zaadoptowany na potrzeby Urzędu w 2010 roku. Wszystkie 

możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 

do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 116: 

W odniesieniu do danych znajdujących się w wykazach mienia poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, prosimy o uzupełnienie roku budowy budynków oraz informacji 

dotyczących materiałów z jakich zostały zbudowane wskazane budynki (dla pozycji, w 

których te dane nie zostały udostępnione). 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane znajdują się w SIWZ. 

 

Pytanie 117: 

Wykaz mienia MOSIR – jakie budynki/budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 118: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia od 

ognia i innych żywiołów budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? 

Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i 

konstrukcji poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Pakiet I: 

6) Składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ, dodatkowe informacje zgodnie z 

odpowiedziami na powyższe pytania. 

 

Pytanie 119: 

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 

ognia i innych żywiołów „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:”  

prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia 

ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, 

działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 

promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie 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.” 
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Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis: „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.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 120: 

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 sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 

ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie 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: Zamawiający dodaje zapis: „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.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 121: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 122: 

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 niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 
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Pytanie 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 przedmiotowego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 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 pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 125: 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 126: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ 

pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu 

zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę 

ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały 

wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz 

budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 127: 

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach niniejszego 

zamówienia budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie 

technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem 

lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie 

informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w 

nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 128: 

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na 

budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 
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Pytanie 129: 

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na 

które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania powyżej. 

 

Pytanie 130: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z 

tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w 

tym bezzałogowe statki powietrzne). 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 131: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z 

tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile 

nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni. 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza. Wszystkie możliwe dane dotyczące 

jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 132: 

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC – prosimy o potwierdzenie, że zapis klauzuli 

nie dotyczy OC z tytułu władzy publicznej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 133: 

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w niniejszej 

klauzuli zawierać się będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ 

szkodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 134: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

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

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 



  Strona 29 z 43                     

              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 135: 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 136: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu: 

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje 

do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu 

zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie 

składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu 

ubezpieczenia”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 137: 

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

 wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są 

roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 138: 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, 

prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

„Ubezpieczający 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” 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 139: 

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, 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 latach 2021-2023)? 

Odpowiedź: Plan remontów dróg przyjęty został uchwałą nr VIII/XXII/197/20 Rady 

Miasta Wałcz z dnia 26 maja 2020r. (uchwała w załączniku numer 2 do odpowiedzi na 

pytania). 

 

Pytanie 140: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia 

od ognia i innych żywiołów dróg publicznych. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy 

o informację nt. łącznej wartości dróg należących do Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, infrastruktura drogowa jest zgodnie z zapisami 

SIWZ:  

Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, 

przepusty itp. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Pytanie 141: 

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym 

przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość? 

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 142: 

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym 

przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła? Jeśli tak – jaka jest jego 

wartość? 

Odpowiedź: Gmina: Zamawiający potwierdza łączna kwota 151.202,90 zł. Wszystkie 

możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 

do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 143: 

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się 

obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w 

jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania. 
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Odpowiedź: Gmina: Zamawiający nie ubezpiecza obiektów użytkowanych sezonowo. 

Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały wykazane zgodnie z załącznikiem 

numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 144: 

Prosimy o wskazanie numerów PKD działalności, która ma zostać objęta ochroną w ramach 

Pakietu III. 

Odpowiedź: 8129Z. 

 

Pytanie 145: 

Prosimy o podanie wartości przychodu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu za 

ostatni rok obrotowy. Prosimy jednocześnie o procentowy podział przychodów w  

Odpowiedź: 5 585 165,98 zł. 

 

Pytanie 146: 

Czy w ramach działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej  funkcjonuje 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 147: 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC (Pakiet III) 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 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. 
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Odpowiedź: Gmina Miejska Wałcz nie administruje żadnym wysypiskiem ani 

składowiskiem odpadów. Gmina posiada jedno wysypisko odpadów (PSZOK), którego 

administratorem jest ZGK Wałcz. Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem III nie ma 

spełniać obowiązku zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z 

tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o 

odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 

 

Pytanie 148: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony 

umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 

w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 

najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres 

polisowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 149: 

Rozszerzenie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas tymczasowego 

magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu o konieczności 

spełnienie następujących warunków w celu zachowania ochrony ubezpieczeniowej: 

1) sprzęt elektroniczny był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, 

2) jest przechowywany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w 

pomieszczeniach do tego przystosowanych, 

3) okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji jest nie dłuższy 

niż 6 miesięcy 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 



  Strona 33 z 43                     

              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 150: 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – 

prosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że: 

a. sprzęt elektroniczny lub jego części magazynowane są w oryginalnych 

opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,  

b. okres magazynowania nie przekracza sześciu miesięcy od daty dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 151: 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert. Proponujemy 27.11.2020 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

 

Kwestie wspólne dla obu Pakietów: 

 

Pytanie 152: 

Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) 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, 

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz 

klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i 

dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 153: 

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 27.11.br. lub 

późniejszy. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 154: 

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 

istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 155: 

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 

lat? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 
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Pytanie 156: 

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o przyczyny szkód i wartość 

jednostkową wypłaconych odszkodowań oraz informację nt. daty przygotowania 

zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o 

wydzielenie informacji nt. OC z tytułu administrowania drogami i podział łącznej liczby 

odszkodowań i rezerw na poszczególne lata ochrony ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytania dotyczące Pakietu I i Pakietu III 

 

Pytanie 157: 

Prosimy o możliwie szczegółowe informacje nt. realizacji zadania polegającego na 

eksploatacji wysypiska odpadów oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (Pakiet III)– w tym zastosowane zabezpieczenia wysypiska (Wysypisko – 

Wałcz Wybudowanie 75), ilość i rodzaj składowanych odpadów, sposób sortowania, 

terminy przekazywania odpadów do sortowni/spalarni/biogazowni, teren z jakiego ZGK 

dokonuje zbiórki odpadów,  

Odpowiedź: Zbiórka odpadów jest tylko z terenu miasta Wałcz, rodzaj składowanych 

odpadów odbywa się zgodnie z załączonym regulaminem PSZOK w załączniku numer 

2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 158: 

Pakiet III – prosimy o możliwie szczegółowe informacje nt. nieczynnego wysypiska - ul. 

Bydgoska, Wałcz – w tym zabezpieczenie terenu wysypiska, ilość i rodzaj składowanych 

odpadów, informację czy i kiedy odpady będą odebrane/przeniesione na teren innego 

składowiska bądź do spalarni, sortowni, spalarni? 

Odpowiedź: Nieczynne wysypisko przy ul. Bydgoskiej w Wałczu jest w trakcie 

rekultywacji. Nie będzie przenoszone ani wywożone. Obecnie skarpy są zakończone, a 

czasza została do dokończenia.  

Ubezpieczenie OC zgodnie z Pakietem III nie ma spełniać obowiązku zabezpieczenia 

przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód 

w środowisku zgodnie z Art. 125 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 

 

Pytanie 159: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Pakietu I nie obejmuje i nie będzie 

obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że do ubezpieczenia mienia nie 

zgłoszono wysypisk, sortowni odpadów, spalarni odpadów  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 160: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 161: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie 

oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności 

wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności 

pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 162: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez 

HIV i priony, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia 

dodatkowo „priony”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 163: 

Czy Gmina wraz z jednostkami chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki ( w 

tym osoby wymagające opieki w Środowiskowym Domu Pomocy oraz w MOPS) przed 

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

indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 164: 

Czy Gmina wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i 

aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 165: 

Czy Zamawiający dopuszcza 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” ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 
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Pytanie 166: 

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie sublimitu dla szkód wynikających z przeniesienia 

chorób zakaźnych do 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 167: 

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez SARS 

CoV-2 powodujący COVID-19? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 168: 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o 

podanie informacji o:  

1. Szkodach z ostatnich trzech lat: 

1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych 

latach 

2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych 

latach 

3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą 

jakością dróg (pospolite dziury w drogach) 

2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 

1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów 

wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg, 

2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, 

3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania 

znaków) 

3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom 

zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja  o tych  podmiotach 

oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie realizowanych zleceń. 

4. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 169: 

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu 

się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 170: 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności 

dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
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Pytanie 171: 

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie 

posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 172: 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane: 

− są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

− są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia,  

− są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, 

wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi 

poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych oraz według wskazań producenta, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 173: 

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 

 rok budowy 

 rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

 rodzaj pokrycia dachu 

 określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 

dostateczny, zły, awaryjny 

 informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

 określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora 

zabytków, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 174: 

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację 

poniższych zasad: 

 

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, 

odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o 

KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w 

budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych. 

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, 

kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 175: 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 176: 

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu), 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 177: 

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 

przeprowadzane prace oraz ich wartość 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 178: 

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 179: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach słonecznych (solarach) 

lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz w innych 

instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 180: 

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i 

sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej 

zgłoszonej do ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 181: 

Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 182: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 

następujących informacji: 

 łączna ilość starodruków i inkunabułów 

 wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 
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 prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 

 prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia 

Odpowiedź: Gmina: Nie dotyczy. Wszystkie możliwe dane dotyczące jednostek zostały 

wykazane zgodnie z załącznikiem numer 2 do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 183: 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 184: 

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

 obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji, 

 pustostany 

 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 185: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 

podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia dla 

pustostanów, obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji na podstawowy 

(FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 186: 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na 

poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  

 wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 

 dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów, 

 czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?  

 czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

 czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 

 czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 

 od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 

 czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia, 

 czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach, 
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oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w 

limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. Zamawiający wyraża 

zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y.  Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 187: 

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 

zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 

szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie 

terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. 

mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 188: 

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 

okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się 

wód gruntowych?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 189: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości  wypłaconych 

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 190: 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury 

drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej 

przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 191: 

Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i 

drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka np. w wysokości 

100 000,00 PLN w okresie rocznym, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 

zł dla powyższego ryzyka. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 192: 

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu 

ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 193: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum 

stałych. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 194: 

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w 

dniach roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 195: 

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 196: 

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 

klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w 

nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 197: 

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 198: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane 

zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w 

momencie szkody ” 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 



  Strona 42 z 43                     

              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 199: 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania  / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia 

spełniające normy przepisów prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 200: 

Klauzula szybkiej likwidacji – wnosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 10 000,00 PLN, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 201: 

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia 

odpowiedzialności jak niżej: 

 

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie 

budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie 

urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

 

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: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 202: 

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o rozszerzenie 

treści klauzuli o wyłączenia odpowiedzialności jak niżej: 

 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się 

w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z 

eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z 

eksploatacji: 

1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w 

porze nocnej oraz całodobowo dozorowany, 

2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od 

źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane, 
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3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w 

gotowości do użycia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 203: 

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 

000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Zamawiającego), 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 204: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia, Klauzula 

zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o 

rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. klauzulami, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 205: 

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 50 000,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 206: 

 Prosimy o wykreślenie pkt 5 jak niżej 

5. Ubezpieczenie szyb  

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty szyby oraz usługi wymiany lub naprawy. 

Ochrona obejmuje szybę czołową, tylną i boczne.  

Ochrona działa na terenie Polski i za granicą.  

Suma ubezpieczenia 2 000 zł na pojazd 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytania. 

 

Pytanie 207: 

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie dot. tylko 

samochodów osobowych. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 


