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Wrocław, 01.12.2020 r.  

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Kietrz wraz z jednostkami 

organizacyjnymi 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 255/2020/N/Kietrz 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Kietrz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 

przez wykonawców: 

 

Pytanie 1:  
Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu 

powstałych w wyniku zalania spowodowanego obfitymi opadami atmosferycznymi, 

podniesieniem się poziomu wód gruntowych  i topnieniem mas śniegu i lodu  w wysokości 

200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu 

odpowiedzialności dla szkód w mieniu powstałych w wyniku zalania spowodowanego 

obfitymi opadami atmosferycznymi, podniesieniem się poziomu wód gruntowych i 

topnieniem mas śniegu i lodu w wysokości  500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  w 

okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 2:  
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w mieniu w 

wyniku deszczu nawalnego w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

dla szkód powstałych w mieniu w wyniku deszczu nawalnego w wysokości 500 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 3:  

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. 
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Pytanie 4:  

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie ograniczenia 

w wysokości do limitu 20% wartości danego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 

w danej lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować 

odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wynikłe z przeniesienia wszelkich 

chorób zakaźnych i zakażeń w tym COVID’19. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 6: 

Prosimy  o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

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

badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Gmina nie posiada i nie administruje wysypiskiem śmieci, a 

zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych 

w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie posiada i nie administruje wysypiskiem 

śmieci, tym samym zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 

obejmować szkód powstałych  w związku z ich posiadaniem, użytkowaniem, 

zarządzaniem oraz administrowaniem. 
 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) 

Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 9: 

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – prosimy o 

zmniejszenie limitu do 100 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 10: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli wypowiedzenia jn: 

Wprowadzenie Klauzuli wpłynie na kształt Umowy Generalnej. Proszę o wskazanie 

ewentualnie tych elementów treści, które Państwo proponują zmodyfikować. Prosimy o 

odniesienie się. 

 

1. Klauzula wypowiedzenia umowy.  

1.Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczyciela z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego 

okresu polisowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia 

jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:  

A. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,  

B. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  

C. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:  

a) gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych 

odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana 

za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 

9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 45% - utrzymanie stawek i 

warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.  

b) w przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków z ppkt a) i 

przekracza wskazany wyżej 45% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają 

możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 

w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 30 

dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony.  

2. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 

ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu 

ubezpieczenia.  

3. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki 

na kolejny okres nie ulegają zmianie. 

 

Lub zapis w umowie generalnej jn. 

„ W trakcie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć po roku obowiązywania 

umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

Pytanie 11: 

W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy 

wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z 

gruntem oraz obiekty tymczasowe. 

Odpowiedź: Zamawiający nie deklaruje takich obiektów.  
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Pytanie 12:  

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

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

z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Na terenie Gminy Kietrz znajduje się składowisko odpadów. Zarządcą 

tego składowiska jest Spółka z o.o. „Naprzód”, ul. Raciborska 144 B, 44-280 

Rydułtowy, która ubezpiecza składowisko we własnym zakresie.  

 

Pytanie 13: 

W ubezpieczenie majątku wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub 

pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje 

się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, 

usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną 

lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i 

dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek 

chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub 

środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt 

lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 

jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub 

gazami, lub pomiędzy organizmami 

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać 

ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub 

stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia 

możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym 

ubezpieczeniem. 

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony 

ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, 

wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 14: 

W ubezpieczeniu OC wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli: 
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KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

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 Compensa 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. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 15: 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w dodatkowych warunkach ubezpieczenia danych, 

oprogramowania i programów komputerowych  (IT –information technology) w wysokości 

10 000,00 PLN; 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia ww. limitu. Zamawiający 

informuje, że zapis jn. jest doprecyzowaniem zakresu ubezpieczenia danych i 

oprogramowania z wprowadzonym w SIWZ limitem w wysokości 10 000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Dodatkowe warunki ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów 

komputerowych  (IT –information technology) 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne 

szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania 

bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub 

uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, 

oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, 

uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. 

b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych 

w pkt. „a”. 

c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, 

zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów 

komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu 

szkód określonych w pkt. „a”. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

               Marcin Pietryszyn 

 


