
  Strona 1 z 32                     

              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

Wrocław, 26-11-2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Tuszów 

Narodowy oraz jednostek podległych 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA  
DO SIWZ NR 235/2020/N/TUSZÓW NARODOWY 

 
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Tuszów Narodowy oraz jednostek podległych, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących 

zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

 

 

Pytania i wnioski do Pakietu I: 
 

Pytanie 1. 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają 
zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w 

SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 2. 
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:  

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 

ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości: 

a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi okres 

rozliczeniowy). 

b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego okresu 

rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy). 

Szkodowość jest liczona łącznie dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tyt. administrowania drogami,  ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Przez szkodowość rozumie się iloraz 

sumy wartości wypłaconych odszkodowań, utworzonych rezerw na szkody zgłoszone 
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pomniejszone o regresy uzyskane do składki zarobionej. Za składkę zarobioną uważa się 
składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na 

koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu 

sprawozdawczego. 

2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 3. 
Wnioskujemy o wyłączenie z Pakietu I ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu I ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przenosi je do Pakietu III. Do odpowiedzi 
zostają zamieszczone skorygowane formularze ofertowe wraz z wzorami umów. W 
związku z powyższym wszystkie wnioskowane klauzule w Pakiecie III dotyczą również 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.  Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 4. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle oraz pozostałe 

mienie zabytkowe. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z opisem zabezpieczeń 
przed uszkodzeniami i kradzieżą oraz podaniem podstawy określenia sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego ubezpieczenie majątku 
nie ma budynków/budowli oraz pozostałego mienia zabytkowego. 
 

Pytanie 5. 
Prosimy o informacje czy w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych 

znajdują się tzn. „Białe Kruki”; jeśli tak prosimy o sumę ubezpieczenia z określeniem 

według jakiej wartości została ustalona. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia 
zbiorów bibliotecznych nie znajdują się tzn. „Białe Kruki”. 
 

Pytanie 6. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki i mienie aktualnie 

wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z podaniem sum 

ubezpieczenia oraz informacji o zabezpieczeniach, stanie technicznym, sposobie 

dozorowania oraz informacji czy media zostały odłączone. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszenia do ubezpieczenia 
majątku nie ma budynków i mienia aktualnie wyłączonego z eksploatacji. 
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Pytanie 7. 
Prosimy o wykaz wszystkich budynków/budowli o konstrukcji drewnianej wraz z podaniem 

sum ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada wiatę przy budynku OSP Grochowe I, 
która została wykonana z drewna, pokryta blachą o wartości 29 119 zł. 
 

Pytanie 8. 
Dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł dla szkód 

powstałych wskutek działania ognia, pożaru, wybuchu, dymu lub sadzy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 9. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są składowiska odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że składowiska odpadów nie są przedmiotem 
ubezpieczenia. 
 
Pytanie 10. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są namioty i szklarnie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że namioty i szklarnie  nie są przedmiotem 
ubezpieczenia.  
 

Pytanie 11. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa tj. drogi, 

mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika 1 do SIWZ, 
przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa tj. drogi, mosty, przepusty, 
wiadukty, chodniki itp. do limitu 100 000 zł. 
 

Pytanie 12. 
Prosimy o informacje czy którakolwiek z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia była 

zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r. Jeżeli tak proszę o wskazanie które to 

lokalizacje, kiedy miała miejsce te zdarzenia i jak duże były szkody. Ponadto prosimy o 

informacje jakie działania od czasu powstania szkód zostały podjęte, aby ograniczyć to 

ryzyko w przyszłości.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada wiedzy i informacji, aby która z 
lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia była zalana wskutek powodzi lub podtopienia 
od 1997 r. 
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Pytanie 13. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki utrzymane są w należytym stanie 

technicznym oraz są poddawane regularnym przeglądom, a ewentualne usterki są na bieżąco 

usuwane.   

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że wszystkie budynki są utrzymane w należytym 
stanie technicznym (budynki były objęte programem termomodernizacji budynków), 
ewentualne usterki są na bieżąco usuwane, poddawane są regularnym przeglądom. 
 

Pytanie 14. 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. we wszystkich budynkach spełniają 
minimalne wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zabezpieczenia ppoż. we wszystkich budynkach spełniają minimalne 
wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Pytanie 15. 
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 

wartości księgowej brutto jak fakultatywnej. W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie 

limitu do 500 000 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 16. 
W Klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Ochroną 
ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, o którym mowa powyżej, o ile fakt 

nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 14 

dni od daty przyjęcia nowonabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków 

trwałych Ubezpieczającego. Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy 

niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki 

wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 17. 
W zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wnioskujemy o zmianę definicji 

wypadku ubezpieczeniowego na definicję: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie 

rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia”. W 

przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych 

strat finansowych w wysokości: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 

PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający wyraża 
zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% min. 1 000 zł. Niniejsza 



  Strona 5 z 32                     

              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 18. 
Wnioskujemy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód polegających na zarażeniu 

salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  
100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód 
polegających na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą 
pokarmową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 19. 
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody wyrządzone 

chronionym gatunkom lub siedliskom, szkody w wodach, powierzchni ziemi, w tym ich 

zanieczyszczenie w myśl Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 

dn. 30 kwietnia 2007 oraz Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 20. 
Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub Punktem 

Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach 
Ubezpieczenia OC jest zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 
 

Pytanie 21. 
Wnioskujemy o zmianę przesunięcie terminu składania ofert do dnia 02.12.2020r. do godz. 

12:00. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r. 
 

 

Pytania i wnioski do Pakietu II: 
 

Pytanie 22. 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają 
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zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w 

SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 23. 
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:  

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30–to dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 

ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

1) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 50 % wskaźnika szkodowości: 

a) za 3 pierwsze kwartały pierwszego okresu rozliczeniowego (wznowienie na 2-gi okres 

rozliczeniowy). 

b) łącznie za pierwszy okres rozliczeniowy oraz za 3 pierwsze kwartały drugiego okresu 

rozliczeniowego (wznowienie na 3ci okres rozliczeniowy). 

Szkodowość jest liczona łącznie dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia Autocasco, ubezpieczenia 

Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego. Przez szkodowość rozumie się iloraz sumy wartości wypłaconych 

odszkodowań, utworzonych rezerw na szkody zgłoszone pomniejszone o regresy uzyskane 

do składki zarobionej. Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie 

sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego 

i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego. 

2) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 24. 
Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres min. 

3 ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z podziałem na lata oraz 

informację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, założonych rezerw  i uzyskanych 

regresów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana w załączniku 13 do SIWZ 
została przygotowana na podstawie otrzymanych zaświadczeń szkodowych od 
wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych z ostatnich 3 lat i obejmuje wszystkie 
zgłoszone szkody wg daty zdarzenia. 
 

Pytanie 25. 
Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 1)  z „organizację naprawy 

pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” na „naprawę ubezpieczonego 
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pojazdu, w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu (z wyłączeniem 

kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy)”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 26. 
Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 5)  z „organizacja parkingu i 

koszty z tym związane” na „koszty pozostawienia pojazdu na parkingu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 27. 
Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców jako fakultatywnej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców 
jako fakultatywnej dla Pakietu II o wartości 10 punktów. Do odpowiedzi zostaje 
zamieszczony skorygowany formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie 28. 
Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej zdania: 

„Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych 

okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o powyższym fakcie 

Ubezpieczyciela w terminie 14 dni”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 29. 
Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie niniejszej 

klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do 

obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód odbywa się poprzez 

infolinię lub formularz na stronie internetowej”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 30. 
Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem niezwłoczne, nie 

później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji 

powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 31. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV 

Termin wykonania zamówienia  - prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na 

zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021r.   

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  uprzejmie 

prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 

umowy w poniższej treści:   

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 

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

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

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

pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 

przekroczy 40 %. 

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

rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

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

tego  okresu  ubezpieczenia  

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

okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się: 
• przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 

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

ubezpieczenia. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

Szczegółowe warunki zamówienia: 
 
Pytanie 32. 
Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie 

mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez 

Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 33. 
Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie 

pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul 

dodatkowych),  będą to koszty uzasadnione i udokumentowane 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 34. 
Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, 

obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody 

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszenia do ubezpieczenia 
majątku nie ma budynków i mienia nieużytkowanego lub wyłączonego z eksploatacji. 
 

Pytanie 35. 
Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana 

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

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

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi obsługę PSZOK w zakresie przyjmowania od 
mieszkańców odpadów komunalnych, składowania odpadów i przekazywania do 
odbiorcy wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. 
PSZOK objęty jest monitoringiem, zastosowano zabezpieczeniem ppoż., odpady 
składowane są zgodnie z wytycznymi. Od czasu prowadzenia PSZOK tj. od 2013 roku 
nie odnotowano szkód.   
 

Pytanie 36. 
Proszę o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – 

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

dostępem osób trzecich 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje że na terenie gminy znajduje się wiata przy 
budynku OSP Grochowe I wykonana z drewna. Zabezpieczenie ppoż. to gaśnice 
umiejscowione w pobliżu, hydrant. Teren jednostki OSP ogrodzony. 
 
Pytanie 37. 
Proszę o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające remontu lub 

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

obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie remonty lub modernizacje 
przeprowadzane są wedle aktualnego zapotrzebowania. Obiekty, które będą wymagać 
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bieżących remontów lub modernizacji nie zostaną wyłączone z zakresu ochrony na 
czas remontu/modernizacji.  
 

Pytanie 38. 
Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający  nie 

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

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było w/w szkód. 
 

Pytanie 39. 
Czy na terenie Gminy występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora 

zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie gminy nie występują obiekty 
zabytkowe objęte nadzorem konserwatora.  
 

Pytanie 40. 
Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowo, mienie 

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

i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i przeciwkradzieżowym.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że eksponaty wystawowe, mienie 
kolekcjonerskie, zbiory muzealne nie są przedmiotem ubezpieczenia. 
 

Pytanie 41. 
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie  do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego poniższej klauzuli: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za 

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

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

wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

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

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

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

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 

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

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

czym za:  

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
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komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 

i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 

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

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

„bomby czasowe i logiczne”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 42. 
W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o 

odpowiedź na pytanie: 

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

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności: 

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

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

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

    c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

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

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w 

środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

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

     związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  

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

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

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

Budowlane? 

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 

wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów 

nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

        W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 
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c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

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

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie jest prowadzona 
działalność, mienie zabezpieczone jest w sposób przewidziany obowiązującymi 
przepisami prawnymi w zakresie ochrony ppoż. Stanowiska pracy spełniają 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekty budowlane są 
użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzane są przeglądy 
okresowe.  
 

Pytanie 43. 
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowa jak 

drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika 1 do SIWZ, 
przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura drogowa jak drogi, mosty, przepusty, 
wiadukty, chodniki itp do limitu 100 000 zł. 
 

 

Klauzule dodatkowe 
 
Pytanie 44. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu dokumentów, że 

podane ilości dni dotyczą dni roboczych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 45. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że 

zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione 

i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 46. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów po 

powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia 
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uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 47. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wys. 50.000,-zł do klauzuli 

szybkiej likwidacji szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 48. 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r. 
 

 
W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia  - Pakiet I: 
 

Pytanie 49. 
Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są  
konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach) – wiele pozycji w wykazach nie zawiera w 

ogóle informacji o konstrukcji ścian. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w skład budynku Gminnego Zakładu 
Aktywności Zawodowej wchodzi hala o powierzchni ok. 100 m2, która została 
wykonana z płyty warstwowej oraz garaż przy budynku OSP Malinie II, który został 
wykonany z płyty warstwowej. Niestety ale wartość tych obiektów nie jest 
wyodrębniona i wchodzi w skład całej wartości.   
 

Pytanie 50. 
Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach 

wykonanych z płyty warstwowej – nawet jeśli budynek czy budowla nie jest przedmiotem 

niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że zgłoszone mienie znajduje się w obiektach 
wymienionych w pytaniu 49 wykonanych z płyty warstwowej. 
 

Pytanie 51. 
W odniesieniu do budynku szkoły (Rejestr majątku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Tuszowie Narodowym) – w pozycji Konstrukcja budynku widnieje zapis „ściany płyta”. 

Czy mowa tu o płycie warstwowej? 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że konstrukcja budynku Zespołu Szkolno-
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Przedszkolnego nie jest wykonana z płyty warstwowej. 
 
Pytanie 52. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli 

tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) 

oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne? 

Odpowiedź: Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). 
 

Pytanie 53. 
Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi 

regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje: 

a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

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

c) jak  są magazynowane: 

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

b. odpady elektryczne i elektroniczne, 

d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 

kapitałowo z Zamawiającym), 

e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

posiadania ubezpieczenie OC, 

f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,  

g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 

utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PSZOK zlokalizowany jest od roku 2013 w 
obecnym miejscu. Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy, PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach. 
Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych pojemnikach/koszach do tego 
przeznaczonych. Odpady elektryczne i elektroniczne przechowywane są do czasu 
odbioru na regałach w wiacie na terenie PSZOK. PSZOK nie jest zarządzany przez 
firmę zewnętrzną. Ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczyć będzie szkód w pełnym 
zakresie ubezpieczenia, nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 

Pytanie 54. 
W odniesieniu do poprzedniego pytania (kwestia PSZOK), prosimy o potwierdzenie, iż 
ochrona nie będzie dotyczyć zabezpieczenia roszczeń wobec posiadacza odpadów na 
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podstawie art. 48a ustawy o odpadach oraz nie obejmuje rozszerzenia odpowiedzialności 

cywilnej o odpowiedzialność wynikającą z Dyrektywy 2004/35/EC o Odpowiedzialności za 

Środowisko Naturalne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 55. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? 

Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni? 

Odpowiedź: Zamawiający ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią 
śmieci. 
 

Pytanie 56. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje 

i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub 

składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, 

spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 57. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do 

ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia 

zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 

000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje 
pustostanami i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 
 

Pytanie 58. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy 

tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich 

lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji 

przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk 

podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym 

akceptowalnym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami 
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w złym lub awaryjnym stanie technicznym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia.  
 
Pytanie 59. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze 

zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków)  i czy tego typy mienie 

zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 

jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na 

potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych 

wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników 

odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg 

wartości księgowych brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje mienie o 
charakterze zabytkowym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.  
 

Pytanie 60. 
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu 

wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, 

artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

Pytanie 61. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy 

tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite 

wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje mieniem 
przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i tego typu mienie nie zostało zgłoszone 
do ubezpieczenia.  
 

Pytanie 62. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z 

eksploatacji i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o 

informację o: 

a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych 

b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych 

c) Sposobie, metodzie dozorowania obiektu 

d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku 

e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.) 
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f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła 

zasilania) 

g) wpisaniu do rejestru zabytków 

h) najbliższym otoczeniu tych budynków 

i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP 

j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia 

k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego 

typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami 
nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i tego typu mienie nie zostało 
zgłoszone do ubezpieczenia.  
 

Pytanie 63. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy 

tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite 

wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich 

mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami 
przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia.  
 

Pytanie 64. 
Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 

posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie posiada/zarządza/administruje budynkami 
komunalnymi i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Natomiast jeśli 
chodzi o mieszkaniowe to części budynków szkół są lokale mieszkaniowe dla 
nauczycieli. 
 

Pytanie 65. 
Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia 

przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, 

inne o podobnym (zbliżonym) charakterze? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze w posiadanych obiektach nie są 
przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, 
chemikalia czy inne o podobnym charakterze. 
 

Pytanie 66. 
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na 

użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem 
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przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, ze wszystkie posiadane budynki/budowle oraz 
lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 

Pytanie 67. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z 

przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W 

przeciwnym  wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do 

stanu prawidłowego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze posiadane obiekty budowlane są użytkowane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzane są przeglądy okresowe. 
 
Pytanie 68. 
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 

szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 

b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów; 

c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia 
zabezpieczone jest w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi w 
zakresie ochrony ppoż. oraz ustawą w sprawie warunków tech. jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

Pytanie 69. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje 

solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) 

wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada na budynkach/budowlach własnych instalacji 
solarnych czy fotowoltaicznych. 
 
Pytanie 70. 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne 

i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece 
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na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność 
mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. 
OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy 
ciepła, itd.) są objęte osobnym ubezpieczeniem nie wchodzącym w zakres niniejszego 
postępowania przetargowego. 
 

Pytanie 71. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe 

oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom 

(prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia 

(lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przydomowych oczyszczalni przekazywanych w 
posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom. 
 

Pytanie 72. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia jakiekolwiek 

inne mienie (abstrahując od powyższych pytań) przekazywane w 

posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? 

Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia jakiekolwiek 
innego mienia, które jest przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność 
mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym). 
 

Pytanie 73. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub 

szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia. 
 

Pytanie 74. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym 

motorowe? Jeśli tak, prosimy o: 

a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym 

powietrzu 

b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu 

przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia  

c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków  

d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie 

zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie 
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owo mienie się znajduje. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia. 
 
Pytanie 75. 
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, 

mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, 

zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy 

o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia w systemie sum stałych nie 
zostało zgłoszone w/w mienia. 
 
Pytanie 76. 
Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia składników infrastruktury mostowej (mosty, 

wiadukty, itp.), prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola 

obowiązkowa stanu technicznego). 

Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi, zamawiający udostępnia protokół. 
 

Pytanie 77. 
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej (AR - pierwsze ryzyko) 

odpowiedzialności za ryzyko mrozu w odniesieniu do: 

• Składników infrastruktury drogowej np. znaków drogowych i informacyjnych, 

słupów oświetleniowych, barierek, ogrodzeń, parkanów, wiat itp. 

• Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej 

• Obiektów małej architektury 

• Nasadzeń 

• Infrastruktury drogowej 

• Składników infrastruktury mostowej 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 78. 
Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową witraży (szyby i inne przedmioty 

szklane), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które nie są zabytkowe. W 

przeciwnym wypadku prosimy o informację o lokalizacji i wartości takiego mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 79. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających 

obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z 

zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 80. 
Prosimy o wykaz mienia grupy VII KŚT wskazanego w Rejestrze majątku Urzędu Gminy, o 

wartości 3 058 858 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość w rejestrze Urzędu Gminy w grupie 
VII KŚT została podana błędnie i dotyczy ona pojazdów ubezpieczanych w zakresie 
Pakietu II. Zamawiający załącza do odpowiedzi korektę majątku Urzędu Gminy 
(załącznik 10 do SIWZ) oraz korektę zestawienia sum ubezpieczenia (załącznik 11 do 
SIWZ). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

Pytanie 81. 
Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) 

wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach 

ubezpieczenia All Risk (sumy stałe). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz wszystkich pojazdów znajduje się w 
załączniku 14 do SIWZ. Pojazdy są objęte osobnym ubezpieczeniem wnioskowanym w 
zakresie Pakietu II. Zamawiający nie zgłasza pojazdów w ramach ubezpieczenia All 
Risk. 
 

Pytanie 82. 
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk powyższego rodzaju mienia (dotyczy 

wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pojazdów wolnobieżnych, samojezdnych. 
 

Pytanie 83. 
Prosimy o doprecyzowanie, że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie 

znajdujące się na terenie ich stacjonowania tj. w budynku garażowym lub placu (miejsce 

przechowywania), tym samym wyłączona jest odpowiedzialność poza takim terenem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 84. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt 
elektroniczny powierzony do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej w 

gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt 
elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne). Jeśli tak, 

prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sprzętu elektronicznego przekazanego 
mieszkańcom. 
 
Pytanie 85. 
W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży 

zwykłej w odniesieniu do takiego mienia, wówczas kiedy sprzęt taki przebywa na 

użyczeniu? 

Odpowiedź: Nie dotyczy 
 

Pytanie 86. 
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony 

wyłączona jest odpowiedzialność za nasadzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 87. 
Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym 

szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym 

bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w 

odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego 

specyfikę lub właściwości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 88. 
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, 

niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 89. 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą 
miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia 

(jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 90. 
Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i 

lokalizacja/jednostka adresowa). 

Odpowiedź: Zamawiający szacuje wartość PML na 2 500 000 zł – Stacja uzdatniania 
Wody w Jaślanach. 
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Pytanie 91. 
Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu 

ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji? 

Odpowiedź: Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach ok 3.5 mln zł oraz 
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym 2,4 mln zł. Dodatkowo 
Zamawiający informuje, że aktualnie trwa modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Jaślanach wraz siecią wodociągowo - kanalizacyjną na kwotę 2 000 080 zł. 
Zamawiający dopisuje tę kwotę (2 000 080 zł) w nakładach inwestycyjnych w rejestrze 
majątku Urzędu Gminy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 92. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 

000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 93. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka 

powodzi w wysokości 5 000 zł? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 94. 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za wylew wód podziemnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 95. 
Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) 

występuje ryzyko osuwisk? 

Odpowiedź: Na terenie gminy nie występuje ryzyko osuwisk. 
 

Pytanie 96. 
Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania 

człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 97. 
Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli 
tak, to czy jest to parking strzeżony? 

Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu 12 parkingów, ale żaden z nich nie jest 



  Strona 24 z 32                     

              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 

 

strzeżony. 
 

Pytanie 98. 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące 

sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, 

wyścigów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 99. 
Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, 

sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez 

masowych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w związku z sytuacją w kraju jak i na świecie 
związaną z pandemią, na chwilę obecną nie są planowe żadne imprezy masowe. 
 

Pytanie 100. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z 

odwołaniem, nieodbyciem się imprezy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 101. 
Prosimy o wyłączenie z klauzuli reprezentantów odpowiedzialności za winę umyślną – 

dotyczy OC.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 102. 
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami 

publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/,  prosimy o informację – jaki jest stan techniczny 

zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym 

i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna 

wartość? 

Odpowiedź: Fundusz remontowy w roku 2019 wyniósł 291 740 zł, na rok 2020 plan 
360 632 zł i podobne kwoty na lata następne ok 300-400 tys. zł. Odcinki drogowe są na 
bieżąco remontowane, modernizowane. Łączna długość dróg to ok 55 km. 
 

Pytanie 103. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności /ubezpieczenie 

OC/, za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 104. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z 

transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe 

informacje:  

a) ilość przewożonych pasażerów,  

b) rodzaj i ilość środków transportu , przy pomocy których Zamawiający prowadzi 

działalność 
c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed 

przystąpieniem do pracy 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem 
publicznym. 
 

Pytanie 105. 
Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach 

mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących 

własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach 

do tego przeznaczonych 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 106. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto 

związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 107. 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (ubezpieczenie OC) odpowiedzialności za szkody 

z tytułu RODO 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 108. 
W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody w środowisku (dotyczy ubezpieczenia OC), 

prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wówczas, gdy 

zdarzenie wywołujące powstanie szkody jest nagłe, przypadkowe, niezamierzone i 

nieprzewidziane. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 109. 
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność 
Wykonawcy za szkody podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, 

niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 110. 
Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) 

dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje: 

e) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne 

obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, 

f) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w 

sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

g) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów, 

h) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie 

wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych 

rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących 

używania tych statków, 

i) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, 

j) masa startowa dronów 

k) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty: 

1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, 

2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do zakresu ochrony OC nie wchodzi 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też 
jednostek podległych) dronów. 
 
Pytanie 111. 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w wysokości 

świadczenia wypłaconego osobom uprawnionym z ZUS, na podstawie przepisów ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 112. 
W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (ppoż, pKR), 

prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przecikradzieżowe 
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zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 113. 
W odniesieniu do klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej 

brutto prosimy o zmianę limitu z 1 000 000 zł na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 114. 
W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód prosimy o zmianę wartości z 

10.000 zł na 5.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 115. 
Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód wydłużającego do 3 dni 

roboczych na termin oględzin od daty otrzymania zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 116. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
działalność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 117. 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

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

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

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 118. 
Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 

zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź 
podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach). 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 119. 
Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności 

(pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 120. 
Prosimy o informację czy zapisy przedstawione w SIWZ (m.in. zakres ubezpieczenia, treści 

klauzul) są tożsame lub bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. W 

przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy przedstawione w SIWZ są bardzo 
zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. 
 

Pytanie 121. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 

(Zamawiającego i Wykonawcy) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 122. 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 2.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r. 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia  - Pakiet II: 
 

Pytanie 123. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dot. ubezpieczenia autocasco w 

brzemieniu: "zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie 

ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). 

Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie 

likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i 

potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia)" lub 

przeniesienie tej opcji do katalogu klauzul fakultatywnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 124. 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w obligatoryjnej  klauzuli rzeczoznawców 

z 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na limit  5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia? 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27, klauzula rzeczoznawców dla zadań 
Pakietu II została zmieniona z obligatoryjnej na fakultatywną o wartości 10 punktów. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 5 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pytanie 125. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: 

Treść oryginalna:  

zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku 

pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich 

wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego 

przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel 

akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody 

będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania 

amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia) 

Treść po modyfikacji:                               

zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku 

pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich 

wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego 

przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Wyposażenie to 

winno być wyszczególnione we wniosku do polisy oraz uwzględnione w sumie 

ubezpieczenia. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i 

w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez 

uwzględnienia i potrącania amortyzacji  (po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę 
oraz części) oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia i elementów 

układu wydechowego) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 126. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację 
Treść oryginalna:  

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

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

szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do 

naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 
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poniesione z tytułu naprawy szkody 

Treść po modyfikacji: 

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. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić 
do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

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

poniesione z tytułu naprawy szkody 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 127. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych, wykreślenie 

lub zmianę treści klauzuli Rzeczoznawców 

Treść oryginalna:  

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia” 

Treść po modyfikacji: 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

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

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 128. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w 

wariancie serwisowym 

Treść oryginalna:                                            

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

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

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 

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

Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku 

oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. 
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Treść po modyfikacji: 

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

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

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 

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

Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku 

oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. 

Uznanie części oryginalnych wyłącznie po udokumentowania naprawy fakturami. 

Rozliczenie kosztorysowe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela bazującego 

na częściach alternatywnych lub oryginalnych z uwzględnieniem amortyzacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 129. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzul współdziałania przy zbyciu 

pojazdu po szkodzie całkowitej 

Treść oryginalna:  

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

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności  

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia 

pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość 
pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po 

szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. 

Treść po modyfikacji: 

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

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności 

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia 

pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość 
pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po 

szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku braku 

akceptacji oferty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie zmieni wartości pozostałości 

pojazdu na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 130. 
Proszę o informację czy przedstawiona szkodowość komunikacyjna obejmuje okres od 2017 

do 2020, jeżeli nie to proszę o przesłanie pełnej szkodowości za okres 2017-2020.  

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedstawiona szkodowość komunikacyjna 
obejmuje okres od 2017 do 2020 zgodnie z datą zdarzenia. 
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Pytanie 131. 
Proszę o podanie ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu marki VW 

Transporter o nr rej. RMI38734. 

Odpowiedź: Dopuszczalna masa całkowita pojazdu marki VW Transporter o nr rej. 
RMI38734 wynosi 2 600 kg, ładowność 1 725 kg. 

 

Pytanie 132. 
Proszę o informację czy pojazdy oznaczone w wykazie jako „pojazdy osobowe służące do 

przewozu osób niepełnosprawnych” posiadają niestandardowe wyposażenie. 

Odpowiedź: Pojazdy osobowe służące do przewozu os niepełnosprawnych wyposażone 
są w najazdy i zaczepy do montażu i mocowania wózków inwalidzkich. 
 
 
Pytanie 134. 
Prosimy o wyłączenie tych pojazdów z usługi wynajmu pojazdu zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 135. 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 24-11-2020 r. 
 

 
 
 

Zmianie ulegają formularze ofertowe dla zadań Pakietu I, II i III wraz z wzorami 
Umów Generalnych dla zadań Pakietu I i III oraz Rejestr majątku Urzędu Gminy 
wraz z Zestawieniem sum ubezpieczenia. Poprawione dokumenty w załączeniu do 
dopowiedzi. 
 
 
 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 

 


