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Wrocław, 05.03.2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Brzeszcze oraz
jednostek organizacyjnych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

295/2020/N/Brzeszcze
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Brzeszcze, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje
wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.03.2021
r. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne
Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule
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: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli
Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie
ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w
przedmiocie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do
okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę
terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia
uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień
szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku:
a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za
pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w
przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków
ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany
wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową
propozycję w terminie:
a)
14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek
ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca
pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie
dotyczyło powyższe.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, 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.)?
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Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację 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?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz
wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
g) instalacji ciśnieniowych;
h) urządzeń dźwigowych.
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków,
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 8: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy
się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na
analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać
jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: TAK.
b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SIWZ były
dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie
różnic.
Odpowiedź: TAK.
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c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy
integralne w wysokości jak w aktualnej SIWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie
franszyzy miały zastosowanie.
Odpowiedź: Dotychczasowe franszyzy oraz udziały własne były na zbliżonym poziomie
do wnioskowanych.
Pytanie 9: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych
działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego
działania).
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód
spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku
celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
1)
Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny (w tym sprzęt
przenośny), maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :
a)
działaniem człowieka,
b)
wadami produkcyjnymi,
c)
przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a)działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu,
nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in.
w wyniku celowego i świadomego działania)
b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję,
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
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Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Limit 70 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed
bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem,
kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z
poniższym:
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 12: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla pośredniego działanie wyładowań
atmosferycznych i zjawisk pochodnych zastosowanie ma limit odpowiedzialności zgodnie z
poniższym:
Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie 13: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji ryzyka przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów:
„Ryzyko przepięć
rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno pośrednim wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek
innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn. Przez przepięcie należy rozumieć
krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w
obwodach elektrycznych.
W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:
„Szkody elektryczne
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym
w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek
niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu
napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w
fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności
atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do
urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu,
okopceniu, uszkodzeniu izolacji.
Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:
1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed
zawarciem umowy,
2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji
niezgodnej z zaleceniami producenta,
3) w wyniku naturalnego zużycia,
4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w
związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych
jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i
elektrycznie,
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7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub
dystrybutora,
8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych
protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji
maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź
spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych,
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych
częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania
Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii
elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku
udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z
rejestratora ciągłości zasilania.
Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 15: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i wprowadzenia
poniższych zapisów:
„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii:
1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych
zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek
awarii i uszkodzeń,
2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po
pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,
3. Ubezpieczeniem nie są objęte:
1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu
lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i
antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do
kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów,
paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form,
stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest
odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności
normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
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6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów,
Limit 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z
poniższym:
Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższym:
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla ryzyka
powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla ryzyka powodzi i
deszczu nawalnego w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub
zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 19: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
6) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne ,
przepusty itp.
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Limit 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20: W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury
drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w
infrastrukturze drogowej w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 21: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższego mienia:
„Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów:
„Szkody w mieniu poza lokalizacją
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym
mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem
ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem,
adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz
badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach
itp.).
Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU jako
minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie
transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z
powrotem.
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód
spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną
stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w
wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 24: Zwracamy się z prośbą o informacje o łącznej wartości zgłaszanego do
ubezpieczenia mienia którym są: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.
Odpowiedź:
ZSP nr 1 140 000,00 zł
ZSP nr 4 445 480,00 zł
ZSP nr 5 318 380,00 zł
ZSP nr 6 278 964,00 zł

Pytanie 25: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w
kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN
w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 500,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 26: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem
ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.
W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z
zakresu ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 27: W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg,
mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące
informacje w odniesieniu do ww. mienia:
a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego
mienia wnioskuje Zamawiający,
c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i
wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
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d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w
poprzednim okresie ubezpieczenia,
e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia,
o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów,
wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:
- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
- jaka jest ich konstrukcja,
- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów,
których stan techniczny jest:
h. niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego
funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest
bezpieczeństwo konstrukcji budowli.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Pytanie 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu
powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:
a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in.
drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach,
chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w
wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych
przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.
Odpowiedź:
a) Straty z tytułu powodzi w 2010 roku w mieniu innym niż drogi, mosty, wiadukty
i przepusty wyniosły 226 475,00 zł
b) Straty z tytułu powodzi w 2010 roku w drogach, mostach, wiaduktach i przepustach
wyniosły 3 543 123 zł z czego Gmina Brzeszcze otrzymała dotacje na usuwanie skutków
powodzi w wysokości 1 525 076,47 zł.
Straty z tytułu powodzi w 2019 roku w drogach wyniosły 3 296 146,79 zł, Gmina
Brzeszcze nie uzyskała jeszcze dotacji na usunięcie ww. szkód.
c) Ze względu na fakt, że naprawy szkód były prowadzone przez kilka lat dane
prezentują się następująco:
w roku 2010: 369 101,95 zł w tym 221 183,49 zł zostało pokryte z dotacji
w roku 2011: 466 667,76 zł, całość została pokryte z dotacji
w roku 2012: 452 285,95 zł, całość została pokryte z dotacji
w roku 2013: 384 939,27 zł, całość została pokryte z dotacji
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Pytanie 29: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie
przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5
lat.
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe.
Pytanie 30: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w
SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia
ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny
szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.
Odpowiedź: Nie ma takich szkód.
Pytanie 31: W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw.
pustostanów prosimy o informację:
a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością oraz
lokalizacją,
b)
Prosimy
o
podanie
konstrukcji,
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i
przeciwkradzieżowych tego mienia,
c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
d) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
f) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są
przeznaczone do rozbiórki?
Odpowiedź:
32-626
32-620
32-626
Jawiszowice
Brzeszcze ul. Jawiszowice ul.
ul. Dworcowa
Kosynierów 20 Dworcowa 37
39
a)

617 779,91 zł

32-625
Przecieszyn ul.
Wyzwolenia

32-625
Przecieszyn ul.
Wyzwolenia 54

90 239,22 zł

50 710,93 zł

400,00 zł

102 309,60 zł

1889

1952

1980

1948

Pomieszczenie
magazynowe

Budynek
administracyjny

1915 – stara
część
b)
1980 – nowa
część

c)

Były budynek
administacyjny

Były budynek
Były budynek
dworca
mieszkalny
kolejowego
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ściany nośne z
pustaków PGS
gr. 40 cm,
działowe z
cegły
ceramicznej
d)
pełnej i
dziurawki,
stropy
żelbetowe

e)

zły

Budynek
murowany z
cegły stropy
drewniane.

średni

Budynek
Ściany
murowany,
fundamentowe
stropy nad
betonowe
Ściany nośne z
parterem w
monolityczne,
cegły pełnej,
formie płyty
ściany
stropy
zewnętrzne
monolitycznej
drewniane
żelbetowej, jednowarstwowe
stropy nad I z bloczków PGS,
piętrem
cegły pełnej i
drewniane,
pustaków
belkowe.
żużlobetonowych
zadowalający

zadowalający

f)

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
do odpowiedzi do odpowiedzi do odpowiedzi do odpowiedzi

g)

Graffiti

Wybicie szyby,
Wybicie szyb,
zerwanie
zdemolowanie
kawałka papy z
drzwi
dachu

h)

Ogrodzony,
dozorowany

Nieogrodzone,
dozorowane

i)

450 m

Istalacje
j) odcięte (oprócz
prądu)

Budynek w
remoncie
Załącznik nr 1
do odpowiedzi

Nie było szkód

Nie było szkód

Ogrodzone
tymczasowo,
dozorowane

Nieogrodzone,
niedozorowane

Częściowo
ogrodzone,
dozorowane

1,7 km

1,7 km

100 m

100 m

Nie

Nie

Instalacje
odciete

Instalacje odciete

k)

Tak

Brak
wyposażenia

Brak
wyposażenia

Brak
wyposażenia

Brak
wyposażenia

l)

Nie, tylko w
gminnej
ewidencji
zabytków

Nie

Nie

Nie

Nie

m)

1994

2017

2017

1994

1996
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n)

2019

2020

2018

2018

Budynek w
remoncie od
2019

Teren
Teren
komunikacji
komunikacji
kolejowej,
kolejowej,
W otoczeniu
W otoczeniu
stacja PKP,
znajdują się
stacja PKP,
znajdują się
budynki
budynki
budynki
budynki
o)
mieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
jednorodzinne
jednorodzinne jednorodzinne i
jednorodzinne
i
wielorodzinne,
wielorodzinne,
usługowe
usługowe

W okolicy
budynek szkoły,
przedszkola,
straży pożarnej i
budynki
mieszkalne

Trwa
postępowanie
sądowe w
przedmiocie
wypłaty
odszkodowania
p)
z tytułu
uszkodzeń
budynku
wynikających
z prowadzonej
eksploatacji
górniczej.
q)

r)

Nie

Planowana
rozbiórka
budynku

Planowana
rozbiórka
budynku

Brak celu

Remont
budynku w celu
urządzenia w
nim biura
Sołtysa

Nie

Nie

Nie

Nie

Gmina podpisała umowę na patrolowanie przestrzeni publicznej z firmą
ochroniarską, która w ramach ustalonego harmonogramu dokonuje patroli
wskazanych miejsc.

Pytanie 32: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia
poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy
niż 30 dni, pustostanów:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres
dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane
oraz odłączone od źródeł zasilania,
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2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze
nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach
wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi,
lawiny, naporu śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres
ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii
elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w
którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian
obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 34: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej
lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych,
nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie
pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji
zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju
konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej
lokalizacji.
Odpowiedź: Budynek Urzędu Gminy, przy ul. Kościelnej 4- około 8 000 000 zł.
Konstrukcja i zabezpieczenia zostały opisane w rejestrze majątku Urzędu Gminy.
Pytanie 35: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem
ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.
W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli
hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie 36: Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie
poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych
aktualnym zamówieniem.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.
Pytanie 37: Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje
zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w
jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w
przedmiotowym zakresie czy nie.
Odpowiedź: Na terenach obejmowanych ochroną nie występuje zagrożenie
osuwiskami.
Pytanie 38: Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź
modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym
drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania
mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.
Odpowiedź:
UG

636 000,00 zł

OK

95 000,00 zł

ZSP nr 3 3 000,00 zł
ZSP nr 5 15 000,00 zł

Pytanie 39: Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie
roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie
zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 40: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju
konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu budynków i budowli oraz
rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dla których w
załączniku nr 10 do SIWZ nie umieszczono takiej informacji.
Odpowiedź:
UG

Załącznik nr 1 do odpowiedzi

Szkoła – ściany -cegła ceramiczna + bloczki PGS, konstrukcja dachu –
ZSP nr 3 żelbetonowy, pokrycie papą, stropy – żelbetonowe, kraty w oknach sali
komputerowej, pokoju nauczycielskiego, gaśnice, hydranty wewnętrzne,
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wyłącznik przeciwpożarowy.
Przedszkole – ściany – cegła ceramiczna, dach – konstrukcja stalowa, kryta
blachą, stopy – żelbetonowe, gaśnice, wyłącznik przeciwpożarowy.
Szkoła – budynek dwukondygnacyjny z cegły ceramicznej, dach
dwuspadowy konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną.
ZSP nr 4
Przedszkole – budynek dwukondygnacyjny, stropodach, pokrycie z papy na
lepiku, ściany z cegły ceramicznej pełnej.
Szkoła – budynek murowany, 3 kondygnacyjny, dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.
ZSP nr 6
Przedszkole – budynek murowany 3 kondygnacyjny, dach płaski żelbetowy,
kryty papą.
Pytanie 41: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów
terroryzmu
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 42: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z
poniższym :
- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 43: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z
poniższym :
- franszyza redukcyjna: 500,00 zł na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem klauzul dodatkowych
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
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Pytanie 44: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej
zgodnie z poniższym:
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń
spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz
upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:
a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,
b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 45: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z
poniższym :
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód
spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów
drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 5% wartości szkody min. 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 46: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula automatycznego pokrycia
1.
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w
okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w
terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu
okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym
terminie.
2.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela
w stosunku do mienia automatycznie
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20%
sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy
ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN.
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3.
Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być
ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą
dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
4.
Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi
wynikającej z
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po
zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji
środków trwałych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 47: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają
uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia
na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.
Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek
prowadzonych następujących prac:
a) prac ziemnych,
b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub
konstrukcji dachu.
Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek
prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone
mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do
pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 48: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
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„Klauzula wartości mienia
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość
księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje
zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a
odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z
przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej
uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią
one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia
zadeklarowana dla danego środka trwałego.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 49: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w
wartości księgowej brutto:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto
Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia
wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po
wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do
kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.
W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w
wartościach księgowych brutto.
Limit: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie
jednostki łącznie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 50: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:
„Klauzula rzeczoznawców
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez
Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną,
koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez
Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru
szkody.
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Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 51: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i wprowadzenia
poniższych zapisów:
„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę,
zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu,
uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane w następstwie aktów
terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim
następstwem aktu terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego,
transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i
samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna 2.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 52: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ewakuacji i wprowadzenia poniższych zapisów:
„Klauzula ewakuacji
Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko
aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel
obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego,
poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod
warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
1) transportem pacjentów,
2) transportem sprzętu medycznego,
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych,
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie
mogą przekroczyć 100 zł za dobę.
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Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 53: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i
wprowadzenia poniższych zapisów:
„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia
uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie
limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla
kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w
klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie
w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie
dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi
w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 54; Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia
poniższych zapisów:
„Klauzula zastąpienia i części zamiennych
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może
zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju
zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest
technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty
odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia
elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.
Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty,
którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było
przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to
wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach
ubezpieczenia).”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 55: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula zniesienia zasady proporcji
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg
wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania
zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pod warunkiem, że podane do
ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 56: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula przeniesienia mienia
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie
zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji
danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem
wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony
ubezpieczeniowej.”
Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 57: Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula szybkiej likwidacji szkód
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w
mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których
szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż dwa dni robocze przypadające po dniu, w
którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności
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szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 58: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w
miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w
mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o
zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wspólny dla
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz UBEZPIECZENIA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 59: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, odpowiedzialność dla ryzyka
kradzieży zwykłej będzie tylko i wyłącznie na warunkach poniższych zapisów:
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„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w
miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w
mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o
zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wspólny dla
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w
systemie wszystkich ryzyk
Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 60: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów
drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o
informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np.
pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja
elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?
Odpowiedź:
UG

Załącznik nr 1 do odpowiedzi

ZSP nr 1

Instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego w niepalnych
peszlach, elementy drewniane częściowo pokryte preparatami
ognioodpornymi.

ZSP nr 3

W budynku przedszkola wszystkie elementy drewniane pokryte są
preparatami ognioodpornymi. Instalacja elektryczna jest prowadzona w
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niepalnych peszlach.
Pytanie 61: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści
klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:
„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się
mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w
momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy
gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i
utraty zysku.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 62: Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści
klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z poniższym:
„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan
zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie
należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie
szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 63: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż
Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np.
Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy
samodzielnie bez udziału tych organów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula badania okoliczności
Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu
zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie
dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula katastrofy budowlanej
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy
lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także
znajdujące się w nich mienie
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie
jednostki łącznie.
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
wysokości 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 65: Zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 66: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres
ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów
przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których
działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów,
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przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem
odpadów, itd.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 67: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?
Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:
a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z
podziałem na pojedynczą lokalizację.
c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej
wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami
lub zbiornik ppoż.)?
d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego
wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego
mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem
pożaru na inne mienie).
g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy
umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS.
Pytanie 68: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający
planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 r.
Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość
każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru
końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.
Odpowiedź: W okresie od 1.06.2020 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zgłosił do
ubezpieczenia:
- dla budynku Urzędu Gminy wzrost wartości o 18 810,59 zł (montaż grzejnika oraz
zakup montaż i uruchomienie systemu kompensacji mocy)
- siłownię zewnętrzną położoną w Brzeszczach przy ul. Szymanowskiego o wartości
56 436,85 zł
- dla placu zabaw w Jawiszowicach przy ul. Bielskiej – wzrost wartości o 34 200,77 zł
(montaż urządzeń i obiektów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni
bezpiecznej)
- dla placu zabaw w Wilczkowicach przy ul. Starowiejskiej – wzrost wartości
o 17 483,99 zł (wykonanie nawierzchni bezpiecznej)
- budynek administracyjny w Przecieszynie o wartości 102 309,60 zł.
Pytanie 69: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma
pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z
prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka
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oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu
ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SIWZ i
wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z
poniższym:
Definicje:
1)
zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z
powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
2)
osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
2. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji zapadania się
ziemi oraz osuwania się ziemi prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w
zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 70: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia
miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w
aktualnej SIWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.
Odpowiedź: Dotychczasowe franszyzy oraz udziały własne były w zbliżonej wysokości
do wnioskowanych.
Pytanie 71: 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, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub
biologicznego”
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 potwierdza powyższe.
Pytanie 72: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w
szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy
niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co
najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest
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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 potwierdza powyższe.
Pytanie 73: 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 powyższe.
Pytanie 74: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do
SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 75: Zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
klauzuli technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w
okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 76: Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH
RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody w mieniu
spowodowane:
1) zdarzeniami lub
2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych,
lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii
lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 77: Prosimy o wprowadzenie do Ubezpieczenia utraty zysku postanowień
szczególnych w następującej treści:
Klauzula wydłużenia czasu odbudowy mienia
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączenie §15 ust. 1 pkt 7) OWU dotyczące
ubezpieczenia finansowych skutków przestoju wskutek szkody w mieniu otrzymuje
brzmienie:
„a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji i
ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji
Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu
naprawy;
b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:
i)
wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego
ubezpieczonego lub któregokolwiek z podmiotów prowadzących proces odtwarzania
mienia,
ii)
wskutek wszelkich innych okoliczności
związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy
czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w
okresie wydłużenia procesu naprawy.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 78: Prosimy o wprowadzenie do Ubezpieczenia utraty zysku franszyzy
redukcyjnej/czasowej: 3 dni.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2
dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 79: Prosimy o uzupełnienie poniższych arkuszy wyliczenia sumy ubezpieczenia dla
utraty zysku oraz kalkulacji sumy ubezpieczenia
ARKUSZ WYLICZENIA SUMY UBEZPIECZENIA DLA UTRATY ZYSKU DANE
ZA OSTATNI ZAMKNIĘTY ROK OBROTOWY
Lp.
Wartość Wartość
Objaśnienia
Poz. 1 obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów
1. Przychody netto ze sprzedaży /
obrót netto
gotowych i usług), towarów i materiałów w ramach prowadzonej przez
Ubezpieczającego działalności w miejscu ubezpieczenia w
rzeczywistych cenach sprzedaży tj. z uwzględnieniem zmniejszeń
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2.

Zmiana stanu zapasów (wyrobów
gotowych i półproduktów) i
produkcji w toku

2.1. Zwiększenie (wzrost)
2.2. Zmniejszenie (spadek)

3.

Koszt wytworzenia produktów
(wyrobów i usług) na własne
potrzeby jednostki

4.

Pozostałe przychody

Odszkodowania otrzymane
z tytułu ubezpieczenia:
5.1. Środków obrotowych
5.

5.2. Utraty zysku (bez zwróconych
nakładów na ograniczenie
szkody)
6. Nieubezpieczone koszty
wytwarzania (tzw. koszty
zmienne), w tym:
materiałów
6.1. Zużycie
podstawowych (w tym
surowców) oraz materiałów
pomocniczych
bezpośrednich

6.2. Zużycie pozostałych

przychodów m.in. rabatów, bonifikat, a także bez VAT.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz ze sprzedaży
towarów i materiałów przyjąć wg danych z Rachunku
zysków i strat.
Poz. 2 obejmuje zmianę stanu w roku obrotowym (dotyczy
tylko działalności produkcyjnej).
Wyliczenie wg wzoru: Stan na koniec roku obrotowego - stan na początek
roku obrotowego = Wzrost / Spadek.
Stany wyrobów gotowych, półproduktów i produkcji w toku
przyjąć z Bilansu lub odpowiednich kont księgowych.
Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio poz. 2.1 lub 2.2.
Poz. 3 obejmuje np. koszt wybudowania we własnym zakresie
budynków, maszyn i urządzeń, koszt modernizacji podwyższającej
wartość środków trwałych.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby przyjąć
z Rachunku zysków i strat lub z kont księgowych.
Poz. 4 obejmuje przychody np. z działalności stołówek, zakładów
pomocniczych, wynajmowania parkingów, wypożyczania urządzeń,
świadczenia innych usług, jeżeli nie zostały uwzględnione już w pkt. 1.
Pozostałe przychody w zależności od szczegółowości
ewidencji przyjąć na podstawie sald końcowych kont
syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów
przychodowych.
Poz. 5 obejmuje odszkodowania otrzymane za szkody w środkach
obrotowych oraz szkody w zysku brutto spowodowane spadkiem
obrotu (jednak bez zwróconych kosztów dodatkowych
poniesionych na zapobieżenie utracie obrotu). Nie uwzględnia się
odszkodowań za szkody w środkach trwałych.
Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia środków
obrotowych i utraty zysku najlepiej przyjąć w wysokości
określonej w decyzjach odszkodowawczych.
Wszystkie koszty wymienione w pozycji 6 stanowią koszty nie
podlegające ubezpieczeniu, czyli tzw. koszty zmienne,
zależne bezpośrednio od poziomu produkcji / sprzedaży.
Pozycja 6.1. obejmuje jeden z głównych kosztów zmiennych
przedsiębiorstwa produkcyjnego tj. zużycie materiałów podstawowych i
pomocniczych bezpośrednio-produkcyjnych (w tym opakowań
jednostkowych i zbiorczych).
Koszty materiałów, w zależności od szczegółowości
ewidencji przyjąć na podstawie sald końcowych kont
syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów
kosztowych.
Pozycja 6.2. obejmuje zmienne koszty zużycia pozostałych
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materiałów

6.3. Zużycie energii (elektrycznej,
c.o., gazu, wody)

6.4. Usługi obce, w tym usługi
zakupione bezpośrednio do
odsprzedaży

6.5. Wynagrodzenia wraz z
narzutami

6.6. Pozostałe koszty zmienne

materiałów (np. paliwo do własnych środków transportu
używanych przy zakupie lub sprzedaży środków obrotowych
itd.).
Koszty materiałów, w zależności od szczegółowości
ewidencji przyjąć na podstawie sald końcowych kont
syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów
kosztowych.
Pozycja 6.3. obejmuje zmienne koszty zużycia energii.
Za zmienne koszty energii przyjmuje się zazwyczaj łączne koszty
energii pomniejszone o koszty energii niezbędnej do utrzymania
gotowości zakładu (na oświetlenie, ogrzewanie itp.). Występująca
często
proporcja to 30% koszty stałe, 70% koszty zmienne.
Koszty energii, w zależności od szczegółowości
ewidencji, przyjąć na podstawie sald końcowych kont
syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów
kosztowych.
Pozycja 6.4. obejmuje koszt zakupu wszelkiego rodzaju usług obcych,
stanowiących dla Ubezpieczającego koszty zmienne, w szczególności
usług na cele bezpośrednio–produkcyjne, usług transportowych (frachty),
usług przesyłkowych itd., ale także usług zakupionych bezpośrednio do
odsprzedania (analogicznie jak towary).
Koszt usług obcych, w zależności od szczegółowości
ewidencji przyjąć na podstawie sald końcowych kont
syntetycznych, analitycznych bądź analizy dokumentów
kosztowych.
Pozycja 6.5. obejmuje zmienną część wynagrodzeń (osobowych i
nieosobowych) z narzutami, takich jak premie od sprzedaży, zmienną
część wynagrodzenia w systemie akordowym, wynagrodzenia
pracowników
sezonowych itp.
Koszty wynagrodzeń z narzutami w zależności od
szczegółowości ewidencji przyjąć na podstawie sald
końcowych kont syntetycznych, analitycznych bądź
analizy dokumentów kosztowych.
Pozycja 6.6. obejmuje pozostałe, wyżej nie wymienione, rodzaje
kosztów zmiennych występujących u Ubezpieczającego, np. podatek
akcyzowy, składki na ubezpieczenie mienia w transporcie,
ubezpieczenia
kredytów, opłaty licencyjne, opłaty patentowe\ itp.
Koszty w zależności od szczegółowości ewidencji przyjąć
na podstawie sald końcowych kont syntetycznych,
analitycznych bądź analizy dokumentów kosztowych.
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6.7. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

Pozycja 6.7. obejmuje wartość sprzedanych towarów i materiałów w
cenie zakupu / nabycia, jako podstawowy koszt zmienny w
działalności handlowej.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów przyjąć wg
danych z Rachunku zysków i strat.

RAZEM
Wpisać z minusem
7.

Poz. 7 przedstawia ubezpieczeniowy Zysk Brutto wg definicji
w umowie ubezpieczenia.
(nie mylić z zyskiem brutto do opodatkowania)

Zysk Brutto za rok
obrotowy

KALKULACJA SUMY UBEZPIECZENIA
L
p.
8.
8.
1.
8.
2.

Wartość

Zysk Brutto:
w zamkniętym roku
obrotowym
w okresie ubezpieczenia
w maksymalnym okresie
odszkodo- wawczym 12
8. miesięcy
3.

9. Suma ubezpieczenia

Objaśnienia
Poz. 8.1 - wartość z poz. 7
Poz.8.2 - kwota z pozycji 8.1. zwiększona lub zmniejszona o % planowanego
przyszłego wzrostu / spadku zysku brutto w okresie ubezpieczenia
Poz.8.3 - kwota z pozycji 8.2. zwiększona lub zmniejszona o % planowanego
przyszłego wzrostu/spadku Zysku Brutto w maksymalnym okresie
odszkodowawczym z uwzględnieniem dynamiki wzrostu lub spadku sprzedaży /
obrotu, trendów rynkowych, inflacji i innych czynników mających wpływ
na działalność Ubezpieczającego.
Dla ustalenia kalkulowanej wartości należy przyjąć, że szkoda w mieniu może
nastąpić w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia i trwać do końca zadeklarowanego przez Ubezpieczającego
maksymalnego okresu odszkodowawczego.
Uwaga! Jeżeli maksymalny okres odszkodowawczy będzie dłuższy niż 12
miesięcy (np. 24, 36 miesięcy) to do wyliczonej
wartości ubezpieczenia (poz. 8.2.) należy dodać wartości ubezpieczenia rocznego
Zysku Brutto w kolejnych okresach np. 24
miesięcy (2 lata) lub 36 miesięcy (3 lata) z uwzględnieniem planowanej dynamiki
wzrostu lub spadku sprzedaży / obrotu,
trendów rynkowych, inflacji i innych czynników mających wpływ na
działalność Ubezpieczającego w tych okresach.
Kwota z poz.8.3.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.
Pytanie 80: W odniesieniu do nieruchomości: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Zasolu
w lokalizacji ul. Kostka Jagiełły 8, 32-626 Jawiszowice prosimy o informację czy podana w
załączniku nr 10 do SIWZ wartość niniejszej nieruchomości równa 0,00 PLN jest
poprawna?
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Odpowiedź: Poprawione wykazy majątku, zestawienie sum ubezpieczenia oraz wykaz
pojazdów pojazdów zostają dołączone do odpowiedzi na pytania jako załącznik nr 2.
Dot. Zadanie I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pytanie 81: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka
zakażeń:
a. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody
powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID19) oraz jego mutacjami.
W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia
maksymalnego limitu w wysokości 500.000 dla OC za szkody spowodowane
przeniesieniem chorób zakaźnych
b. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich
placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt
przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2
lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
c. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką
ubezpieczonego:
-został zakażony SARS-CoV -2?
-zachorował na Covid-19?
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19?
d. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego
SARS-CoV -2 / Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności
Ubezpieczonego:
e. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania
zakażeniom wśród pracowników?
f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje
Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?
g. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na
wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?
h. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób
odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących
dzieci i młodzież do szkód przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa
dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych,
etc.
i. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu
informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi twarzy
(zwłaszcza ust, nosa i oczu)?
j. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy
grypopochodne) są odsyłani do domu?
k. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w
jakich sytuacjach?
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l. Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej
starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w
ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie
podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach
Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość
świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej,
itp.?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem
SARS-Cov-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
Pytanie 82: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami
medycznymi / rehabilitacyjnymi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 83: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu
odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 500.000 zł
w odniesieniu do wnioskowanego zakresu wymienionego w pkt 9 tj.:
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych
obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły
do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu
cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji
administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem
decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w
terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do
powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu
Cywilnego)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 84: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w każdej
szkodzie w odniesieniu do wnioskowanego zakresu wymienionego w pkt 9 tj.:
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych
obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły
do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu
cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji
administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem
decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w
terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do
powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu
Cywilnego)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
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Pytanie 85: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia
zapisów pkt 14 tj.:
wynikające z naruszenia przepisów "RODO", zwane także "GDPR" lub "Ogólnym
Rozporządzeniem o ochronie danych"- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 86: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne
warunki ubezpieczenia w tym klauzule 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: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 87: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance poniższego zapisu
zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP
oraz zastąpienie poniższym zapisem
Limit km podczas holowania na terenie RP wynosi – 500 km
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 88: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 89: Proszę o wykreślenie poniższego zapisu
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w
przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu
pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Ochrona
nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych
okolicznościach.
oraz zastąpienie poniższym zapisem
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w
przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu
pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Obowiązuje
pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela o przeniesieniu własności.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 90: Proszę o udzielenie informacji na temat w/w pojazdów jakie jest przeznaczenie
pojazdów:
•
pojazd KOSR034
•
pojazd KOS89KV
•
pojazd KXD9900
•
pojazd KXI4980
•
pojazd KXI4982
Odpowiedź:
pojazd KOSR034

samochód sanitarny (karetka)

pojazd KOS89KV

samochód ratowniczo-gaśniczy

pojazd KXD9900

samochód ratowniczo-gaśniczy

pojazd KXI4980

samochód ratowniczo-gaśniczy

pojazd KXI4982

samochód ratowniczo-gaśniczy

Pytanie 91: W przypadku klauzuli kluczy proszę o możliwość wprowadzenia limitu w
wysokości 3000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 92: W przypadku assisatnce prosimy o możliwość wprowadzenia limitu holowania
do 600 km.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 87.
Pytanie 93: W przypadku zorganizowania parkingu i koszty z nim związane prosimy o
możliwość wprowadzenia limitu kwotowego w wysokości 100zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 94: W przypadku dowozu paliwa prosimy o możliwość wprowadzenia limitu 1 raz
w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
I. Wszystkie ubezpieczenia:
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Pytanie 95: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne
Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule
wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 96: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do
okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę
terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie
prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych
wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia
danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy
ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu)
za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek
i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany
wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek
grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej
sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia
zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy
stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet I
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Pytanie 97: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie brakujących informacji w
załączniku nr 10 do SIWZ – rejestr majątku Gm Brzeszcze danych dot. ilości pracowników
oraz wysokość budżetu poszczególnych jednostek.
Odpowiedź:
UG

Ilość pracowników: 89 budżet roczny: 65 330 628,26 zł

ZSP nr 1

Ilość pracowników: 32 budżet roczny: 2 328 591,36 zł

ZSP nr 2

Ilość pracowników: 25 budżet roczny: 2 022 985,83 zł

ZSP nr 3

Ilość pracowników: 30 budżet roczny: 2 289 871,38 zł

ZSP nr 4

Ilość pracowników: 106 budżet roczny: 8 459 075,59 zł

ZSP nr 6

Ilość pracowników: 78 budżet roczny: 6 628 180,12 zł

Pytanie 98: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
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.)?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 99: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację 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?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 100: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację 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?
_________________________________________________________________________________________
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

Strona 41 z 60

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
g) instalacji ciśnieniowych;
h) urządzeń dźwigowych.
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków,
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 101: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie miasta wystąpiła
powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.
Pytanie 102: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w
SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia
ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny
szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.
odpowiedź: Nie ma takich szkód.
Pytanie 103: Prosimy o informację dotyczącą szkód, jakie działania podejmuje Zamawiający
aby w przyszłości minimalizować powstanie szkód, jakie środki zostały podjęte w celu
ograniczenia powstania takich zdarzeń w przyszłości.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.
Pytanie 104: Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy
o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez
użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach)
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących
zmian:
a.
Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do
zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach
Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu
ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem
ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: Przenośny sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany przez użytkowników
poza miejscem ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla
każdego przedmiotu ubezpieczenia użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia
udziału własnego w wysokości 200,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 105: Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia :Przenośny sprzęt elektroniczny
zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np.
uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – proszę o
potwierdzenie, że wszelkie szkody będą zgłaszane przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 106: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków
nieużytkowanych oraz pustostanów.
W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub
budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia.
Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz
przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dane takich budynków zostały podane w
odpowiedzi na pytanie nr 31.
Pytanie 107: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, dla szkód wyrządzonych przez
podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zakresu
odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o którym mowa w punkcie 12- wynikające z
naruszenia przepisów "RODO", zwane także "GDPR" lub "Ogólnym Rozporządzeniem o
ochronie danych"- Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/ 46/ WE
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 108: W odniesieniu do klauzuli składowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o
zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: w przypadku mienia znajdującego się w
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zakład Ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność jeżeli mienie jest składowane powyżej 10 cm nad podłogą.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 109: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego
w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone
przez Ubezpieczonego za które ponosi on odpowiedzialność.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 110: Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu
zalań dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego.
Odpowiedź: Na tym etapie nie jest to możliwe.
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Pytanie 111: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania
zapisów SIWZ w zakresie definicji katastrofy budowlanej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 50 lat ”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Budynki starsze niż 50 lat zostały
wykazane w poszczególnych rejestrach majątku jednostek organizacyjnych.
Pytanie 112: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej
treści (nie dotyczy ub. OC):
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i
„bomby czasowe i logiczne”.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 113: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej
treści (nie dotyczy ub. OC):
Dla umów ubezpieczenia niezawierających elementu utraty zysku:
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
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1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia
nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy
ubezpieczenia.
2.
W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która
może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego
organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1)
substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie,
oraz
2)
metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między
organizmami, oraz
3)
choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić
spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości
korzystania z rzeczy.
Oraz DLA UMÓW UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCYCH ELEMENT UTRATY
ZYSKU:
KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie
są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy:
1)
szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń
objętych zakresem umowy ubezpieczenia;
2)
szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa
w pkt 1),
jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia.
2.
W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która
może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego
organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1)
substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2)
metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między
organizmami, oraz
3)
choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić
spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości
korzystania z rzeczy.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 114: Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC,
że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta
–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.
Odpowiedź: Nie obejmuje.
Pytanie 115: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka
zakażeń:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody
powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID19) oraz jego mutacjami.
W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia podlimitu w
wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla kl.
przeniesienia chorób zakaźnych.
Prosimy o udzielenie poniższych informacji:
b.
Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter
swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium,
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARSCoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
c.
Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką
ubezpieczonego:
-został zakażony SARS-CoV -2?
-zachorował na Covid-19?
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19?
d.
Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania
zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności
Ubezpieczonego:
e.
Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu
przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?
f.
Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje
Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?
g.
Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na
wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?
h.
Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób
odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących
dzieci i młodzież do szkód przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa
dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych,
etc.
i.
Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym
miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi
twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?
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j.
Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy
grypopochodne) są odsyłani do domu?
k.
Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to
w jakich sytuacjach?
Pytanie 116: Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom
Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich
placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w
placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma
możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki
społecznej, itp.?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie covid.
Pytanie 117: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje
się ZGK we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania
podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia
ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?
Odpowiedź: Utrzymaniem dróg w zakresie remontów bieżących zajmują się firmy
zewnętrzne. Od wykonawców wymagane jest ubezpieczenie OC.
Pytanie 118: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących
się w zarządzie?
Odpowiedź: W 2020 roku został wykonany przegląd dróg na terenie Gminy Brzeszcze.
Dokumentacja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.
Pytanie 119: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK
wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli
czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do
wykonywanej działalności?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 117.
Pytanie 120: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane
drogi lokalne , bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Odpowiedź: Wykaz obejmuje drogi gminne publiczne i wewnętrzne.
Pytanie 121: W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat
finansowych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
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Pytanie 122: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt.
prowadzenia działalności i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na
modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500 zł.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w
wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 123: W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami
zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w
wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 124: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwracamy się z
uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 125: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje
lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz
sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?
Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 126: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach
programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym
obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną
wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 127: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z
obowiązkowych polis OC zawodowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

PAKIET II : UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
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Pytanie 128: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu
wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu
poprzez doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych oraz dodanie zapisu iż w
przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, Zamawiający przedłoży
również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu.
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 129: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu
wymaganych warunków obligatoryjnych dotyczących amortyzacji poprzez doprecyzowanie
iż warunkiem braku amortyzacji będzie przedłożenie kompletu rachunków za naprawę.
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 130: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli
rzeczoznawców na poniższą „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 (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane
na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 131: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli ustalenia
wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie) na poniższą: „Na
podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek
Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy
zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za
całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym.
Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością
pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych
pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej
sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku
akceptacji oferty sprzedaży przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie zmieni wartości
pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.”
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 132: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie klauzuli likwidatora szkód
wyłącznie do ryzyka AC.
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Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 133: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli likwidacji
szkód częściowych w wariancie serwisowym poprzez dodanie do niej sformułowania iż
rozliczenie części oryginalnych nastąpi wyłącznie na podstawie udokumentowania naprawy
fakturami.
Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Dot. Pakiet I Zamówienia
Pytanie 134: Prosimy o przedstawienie szczegółów powstałych szkód zgodnie z
przedstawioną szkodowością oraz o aktualizację raportu szkodowego.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem- informacje do oceny ryzyka.
Pytanie 135: Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty i zawarcie umowy na
roczny okres ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
Pytanie 136: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do
wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie
techniczne?
Odpowiedź: Budynki są podane wg wartości księgowej brutto.
Pytanie 137: Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?
Odpowiedź: Nie znajdują się.
Pytanie 138: W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o
uzupełnienie następujących informacji:
a/
łączna ilość starodruków i inkunabułów
b/
wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c/
prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
d/
prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
w ww. miejscach ubezpieczenia.
Odpowiedź: N/D.
Pytanie 139: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane, w złym
stanie technicznym, bądź wyłączone z eksploatacji?
Jeśli tak, prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :
a)
wartość
b)
rok budowy
c)
przeznaczenie
d)
konstrukcja
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e)
stan techniczny
f)
Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków (mapy Google)
g)
Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
h)
Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
i)
Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
j)
Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
k)
Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
l)
Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
m)
Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
n)
Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
o)
Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
p)
Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
q)
Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
r)
rodzaj 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).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.
Pytanie 140: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki
nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.
Pytanie 141: W przypadku odpowiedzi twierdzących na pytania 6 i 7 Prosimy o wyłączenie
w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu
ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z
limitem odpowiedzialności do 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W
przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego
przez Zamawiającego
Odpowiedź: N/D.
Pytanie 142: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 143: Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po
1996 roku?
Jeżeli tak, prosimy o informację o związanych z ryzykiem szkodach.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.
Pytanie 144: Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi
dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00
PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności
w wysokości 2 000 000,00 PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 145: Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o
podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak – są ubezpieczone do limitu.
Pytanie 146: Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o
podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty i kładki.
Pytanie 147: Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o
podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do
1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są linie napowietrzne.
Pytanie 148: Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC – szkody z tytułu zarządzania
infrastrukturą drogową dopuszcza możliwość zmniejszenia podlimitu do kwoty 350 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 149: Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie
dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych,
wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 150: Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych
ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia
odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów
pirotechnicznych prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów
przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje pokazy sztucznych ogni lub innych pokazów
pirotechnicznych.
Pytanie 151: Prosimy o potwierdzenie, iż Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki
DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia
środków ochrony indywidualnej pracowników.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 152: Prosimy o potwierdzenie, iż w Domu Pomocy Społecznej / Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego
Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 153: Prosimy o potwierdzenie, że Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują
na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach
pandemicznych/epidemiologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 154: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i
na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia
chorób zakaźnych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 155: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za
szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS
COD2 jego pochodnymi, mutacjami.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 156: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu:
Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej
Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 157: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu:
Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały w wyniku rażącego
niedbalstwa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 158: Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia dla każdego przedmiotu
ubezpieczeniu w danym ryzyku.
Odpowiedź: Zgodnie z wykazami majątku poszczególnych jednostek.
Pytanie 159: 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
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centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja
wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).
Odpowiedź:
UG

Załącznik nr 1 do odpowiedzi
Wymiana poszycia dachowego i okien na plastikowe.

OK

Rok 2012 - Przebudowa kondygnacji parterowej celem adaptacji na Filię
Bibilioteki Miejskiej w Brzeszczach – zakres prac obejmował m.in. wymianę
wewnętrznej stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji elektrycznej na
poziomie parteru.

Budynek 32-625 Przecieszyn ul. Wyzwolenia 54a – rok 2017 docieplenie: ścian
zewnętrznych, dachu, stropu piwnicy, stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego
ZSP nr 1 ogrzewania, modernizacja częściowa ciepłej wody użytkowej (instalacja
hybrydowej centrali grzewczej), montaż ogniw fotowoltaicznych,
modernizacja systemu wentylacji- rekuperatory, modernizacja oświetlania na
typ LED.
ZSP nr 3 Budynek szkoły – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ZSP nr 4 Budynek szkoły i przedszkola – rok 2017 termomodernizacja
ZSP nr 6 Budynek szkoły i przedszkola – rok 2017 termomodernizacja
Pytanie 161: Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim
zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.
Odpowiedź:
UG

Załącznik nr 1 do odpowiedzi. Kwoty podane w załączniku są kwotami
zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

ZSP nr 1

Drobne prace remontowo-malarskie o wartości 15 000,00 zł.

ZSP nr 6

Budynek szkoły – malowanie korytarzy w suterenach, wymiana stolarki
drzwiowej na piętrze – 60 000,00 zł
Budynek przedszkola – malowanie sal, klatki schodowej i szatni – 60 000,00 zł
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Pytanie 162: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka
zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje
ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 163: Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych
w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.
Pytanie 164: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych:
- wartości mienia
-rodzaj konstrukcji i związania z gruntem ( przytwierdzenia do podłoża) - rodzaj powłoki
- co jest przechowywane i jaka jest tego wartość
- jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem- tzw. Obciążenie śniegowe
- czy mienie jest ogrzewana w porze zimowej ?
- czy mienie jest wyposażona w instalacje elektryczną ?
- wprowadzenia limitu odpowiedzialności oraz ograniczenia zakresu do flexy
Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie.
Pytanie 165: Odnośnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody
zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź: Nie wystąpiły.
Pytanie 166: Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego oraz o sposobie
składowania.
Odpowiedź: Nie jest to możliwe na tym etapie postępowania.
Pytanie 167: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne?
Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:
a)
podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
b)
sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
c)
możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez
Zamawiającego
d)
możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
e)
czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne
(do produkcji prądu),
f)
czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez
specjalistyczną firmę,
g)
czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu
ostatnich 3 lat , opis szkód.
Odpowiedź:
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a)
ZSP nr 1

50 000,00 zł - szkoła; 90 000,00 zł - przedszkole

ZSP nr 4

359 380,00 zł - szkoła; 86 100,00 zł - przedszkole

ZSP nr 5

318 380,00 zł

ZSP nr 6

278 964,00 zł

ZSP nr 1

Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę
zewnętyrzną.

ZSP nr 4

Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę
zewnętyrzną.

ZSP nr 5

Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę
zewnętyrzną.

ZSP nr 6

Instalacja zamontowana na dachu budynku przez firmę
zewnętyrzną.

b)

c) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko gradu i przepięcia
w wysokości 100 000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
d) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 200,00
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
e)
ZSP nr 1

Instalacje fotowoltaiczne

ZSP nr 4

Instalacje fotowoltaiczne

ZSP nr 5

Instalacje fotowoltaiczne

ZSP nr 6

Instalacje fotowoltaiczne

f)
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ZSP nr 1

Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.

ZSP nr 4

Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.

ZSP nr 5

Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.

ZSP nr 6

Systemy są nowe, przeprowadzane są serwisy.

g)
ZSP nr 1

Brak szkód

ZSP nr 4

Wymiana akumulatorów.

ZSP nr 5

Brak szkód

ZSP nr 6

Brak szkód

Pytanie 168: Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do
zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 169: W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o zgodę na obniżenie limitu do
5.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 170: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – pkt 2 (str. 7 Szczegółów
warunków Zamówienia) - Zakres ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek
nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Prosimy o wprowadzenie
definicji o treści: Zakres ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających
na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej,
nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 171: Prosimy o wprowadzenie następujących franszyz redukcyjnych:
- dla ryzyka powodzi - 10% wartości szkody minimum 5.000 zł
- dla instalacji i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł
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- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z
eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł
lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.
Pytanie 172: Prosimy o informację czy w trakcie okresu ubezpieczenia planowane są nowe
inwestycje oraz czy planowane jest instalowanie instalacji solarnych.
Odpowiedź: Załącznik nr 1 do odpowiedzi. Kwoty podane w załączniku są kwotami
zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto informuję, że Gmina
Brzeszcze nie planuje montażu instalacji solarnych.
Pytanie 173: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 2
1.1) – str. 7) – w zakresie szkód powstałych w wyniku działania człowieka, tj. mi.in.
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę – prosimy o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności
w wysokości 200.000 zł lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 200.000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 174: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 2
1.4) – str. 7) – szkody w wyniku działania wody – dla szkód w wyniku działania mrozu,
wilgoci i pary wodnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
100.000 zł lub innego akceptowalnego .
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 500.000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 175: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – Ryzyko przetężenia w treści
klauzuli prosimy o wykreślenie „z tym szkody następcze”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 176: W treści klauzuli nr 17 – Klauzula technologiczna prosimy o dokreślenie, że
górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 177: W treści klauzuli nr 9 – Klauzula wartości mienia oraz 10 – klauzula
nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o
wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji,
nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 178: Dla klauzuli 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według
wartości księgowej brutto prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 179: Dla klauzuli 39 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 20.000 zł
Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami.
Pytanie 180: Prosimy o zgodę na objęcie ochroną sprzętu elektronicznego maksymalnie do 7
roku eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne
Pytanie 181: Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia
faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów,
elementów układu wydechowego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 182: Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie
Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia
wskazaną w zapytaniu, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach
(prosimy o ich podanie).
Odpowiedź: Do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco
mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach, tj. sumy
ubezpieczenia mają zostać obniżone o 10% w stosunku do roku poprzedniego.
Pytanie 183: Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach:
2018, 2019, 2020 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.
Odpowiedź: Ilość ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2018, 2019, 2020
była zbliżona do wnioskowanego.
Pytanie 184: Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w
zakresie Auto Casco – 100 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 185: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty
(niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji
Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz
ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 186: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1)
organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane
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na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z
wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 187: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8)
dowóz paliwa
na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z
wyłączeniem kosztów samego paliwa
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 188: Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 9)
wymiana koła
na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów
użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 189: Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną
ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z
wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i
Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Dot. Pakiet I Zamówienia
Pytanie 190: W zakresie Ubezpieczenie Utraty Zysku prosimy o zgodę o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej- 3 dni robocze.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78.

Zmiany do SIWZ:
1. Zmianie ulega ilość strażaków, zgłoszona do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków OSP – obowiązkowe oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
OSP – dobrowolne na poniższe:
- 169 osób w JOT (biorących udział w akcjach)
- 123 osoby w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych / 13 drużyn
2. Zmianie ulga zapis w ubezpieczeniu od utraty zysku:
"...... i sprawozdania finansowe są regularnie badane przez biegłego rewidenta" na : "....i
sprawozdania finansowe są regularnie przekazywane do Urzędu Gminy w Brzeszczach".
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3. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia dla zadań Pakietu I, z 24 miesięcy wraz z
opcją na 12 miesięcy wraz z opcją, zgodnie z poniższą informacją:
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dla zadań Pakietu I
1.
Terminy wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.04.2021 r.
do 31.03.2022 r., tj. 12 miesięcy.
Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek zostaną wystawione po jednej dla
każdego rodzaju ubezpieczenia. Dla każdej jednostki zostanie przygotowany certyfikat
potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz terminem płatności
za dane ubezpieczenie.
2.
Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie
zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
W związku z powyższym zmianie ulega formularz dla zadań Pakietu I oraz wzór umowy
generalnej, które zostają dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 3.
4. Zmianie ulegają wykazy majątku oraz pojazdów zgłoszone do ubezpieczenia, w związku
z powyższym rejestry majątku, pojazdów oraz zestawienie sum ubezpieczenia zostają
dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 2.

Informacja dodatkowa:
Z względu na poufny charakter załączników nr 1 i 2 do odpowiedzi, zostają one
udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie poufnej części SWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak
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