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Wrocław, 10.12.2020 r. 

 

Do uczestników przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Górowskiego 

wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ   

NR 257/2020/N/Góra 
 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych 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:  

 

Część I: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

 

1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o: 

1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, 

2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. 

 Odpowiedź: Nie. 

 

2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 będzie brzmiała tak, prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 1 000 000,00 PLN w odniesieniu 

do tych lokalizacji, w których wystąpiła powódź i istnieje bezpośrednie zagrożenie jej 

wystąpienia. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

3. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są 

użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź: Tak. 

 

4. W odniesieniu do  budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o 

przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim 

zakresie zostały wykonane? 

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje poniżej. 

Podwale 24 – remont dachu i stolarki okienej 

Armii Polskiej 8 –w trakcie remontu 

Armii Polskiej 15 – po ramocie kapitalnym 

Liceum Ogólnokształcące- wymiana drzwi , podjazd dla inwalidów, ogrodzenie w 

trakcie wymiany, cyklinowanie i lakierowanie parkietu. 
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5. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 

regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku. 

Odpowiedź: Tak. 

 

6. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 

wysypiskiem, składowiskiem odpadów lub  sortownią śmieci. Jeśli tak to prosimy o 

wskazanie czy są zgłoszone do ubezpieczenia budynki, w których prowadzona jest 

sortownia i składowanie odpadów. 

Odpowiedź: Nie. 

 

7. Prosimy o zgodę na przyjęcie poniższej treści klauzuli katastrofy budowlanej  

1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 

ryzyko katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, 

gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej 

samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 

2. Nie jest katastrofą budowlaną: 

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 

naprawy lub wymiany; 

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 

c) awaria instalacji. 

3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w polisie stanowi 

górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia 

szkodowe powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe w obiektach: 

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 

i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej; 

ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej; 

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego; 

c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany 

w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 

projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń; 

d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; 

e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni; 

f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale 

bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej 

częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną; 

g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji; 

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy. 

2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody : 

a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub 

robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej; 
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b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem; 

c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego 

zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”. 

5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest 

obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 75) 

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 

skutków katastrofy, 

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania, 

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a) właściwy organ, 

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 

c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

6. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie określona jest polisie. 

Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 PLN 

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

8. Prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej treści klauzuli automatycznego pokrycia: 

Klauzula Automatycznego pokrycia środków trwałych oraz inwestycji 

Ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień OWU : 

1. Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostają 

wszelkie nowo nabyte w okresie ubezpieczenia środki trwałe oraz środki trwałe, których 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji. 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie nowo nabyte mienie znajdujące się w 

miejscu ubezpieczenia określonym w polisie. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, 

jest ograniczona do określonego w polisie limitu odpowiedzialności. 

4. W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający / 

Ubezpieczony(o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) zobowiązany jest 

przedstawić Ubezpieczycielowi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości 

mienia w okresie ubezpieczenia 

wynikającego z nabycia nowego mienia oraz wzrostu wartości dotychczasowego 

mienia. 

5. Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w 

umowie dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie lub 

mienie, którego wartość wzrosła, z zastosowaniem następującego wzoru: 

Ds. = (Wk – Wp) x S x 0,5, gdzie: 

Ds. – dodatkowa składka, 

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia, 

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia, 

S – stawka. 

Limit: 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000,00 PLN 
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lub wprowadzenie limitu na klauzulę automatycznego pokrycia w wysokości 

1 000 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej treści. 

Zgoda na limit 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

9. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się 

pod nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź: Dwa budynki są pod nadzorem konserwatorskim: 

Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna. 

Budynek po byłym PUP ul. Podwale 24. 

 

10. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, prosimy o potwierdzenie, że w 

odniesieniu do ww. budynków Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość 

zabytkową i historyczną. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się 

obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe. 

Odpowiedź: Nie. 

 

12. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, 

remontowych i modernizacyjnych prosimy o wyłączenie prac wymagających 

pozwolenia na budowę i przyjęcie poniższej treści klauzuli: 

Klauzula Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-

montażowych 

1. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody 

powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego 

lub na jego zlecenie drobnych prac budowlano –montażowych. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody: 

– w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, do limitu 

określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość mienia będącego 

przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania 

– w pozostałym mieniu nie będącym przedmiotem prac budowlano -montażowych, 

stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w 

polisie. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że; 

– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub 

konstrukcji /pokrycia dachu 

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub 

innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o 

ubezpieczenie 
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Limit dla klauzuli 500 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

 13.  Odniesieniu do Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie, prosimy o wprowadzenie 

poniższej treści klauzuli: 

Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie. 

Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU niezmienionych niniejszą 

klauzulą uzgodniono, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o 

udokumentowane, niezbędne i uzasadnione: 

1. koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego w związku z uprzątnięciem 

pozostałości po szkodzie objętej ochroną, 

2. koszty rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozu, 

składowania lub utylizacji, 

3. koszty demontażu i ponownego montażu nie uszkodzonych przedmiotów lub ich 

części, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 

uszkodzonych przedmiotów. 

Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z 

usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych 

ochroną w ramach niniejszej klauzuli określony jest w polisie i jest niezależny od sumy 

ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności: 500 000,00 PLN 

Lub wprowadzenie zapisu 20% sumy ubezpieczenia lecz nie więcej niż 500 000,00 

PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

14. Odniesieniu do Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą, prosimy o wprowadzenie 

poniższej treści klauzuli: 

Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do 

umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: 

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego 

limitu wszelkie dodatkowe, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 

Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa 

mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się 

zdarzenia szkodowego objętego 

ubezpieczeniem w ramach umowy ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności określony jest w polisie i stanowi górną granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, 

powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia i jest on 

niezależny od sumy ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności: 200 000,00 PLN 
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Lub wprowadzenie zapisu 20% sumy ubezpieczenia lecz nie więcej niż 200 000,00 

PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

15. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli chorób zakaźnych: 

Klauzula chorób zakaźnych 

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

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

pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.  

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

w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub 

dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego 

działaniem takiej Choroby Zakaźnej.  

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

chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub 

środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:  

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

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

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

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

jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, 

lub pomiędzy organizmami  

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

ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub 

stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia 

możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym 

ubezpieczeniem.  

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony 

ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, 

wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

16. W odniesieniu do klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody, prosimy o 

wprowadzenie limitu  w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

17. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższej klauzuli do ryzyka 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz Ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. 

Klauzula Cyber 

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 
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1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system 

komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest 

ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i 

każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym 

urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych 

elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych 

sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej 

formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub 

wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w 

sieci wymianę danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, 

przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody 

oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z 

zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, 

przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub 

operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między 

innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie 

szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych 

mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, 

zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych 

bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi 

lub siecią komputerową, 

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania 

lub wykorzystywania, 

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 

jakichkolwiek danych elektronicznych, 

o ile jest to rezultat: 

(a)  nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one 

wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 

spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 

warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty 

lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i 

spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów 
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ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom 

ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik 

przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona 

ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego 

zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z 

okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za 

fizyczną stratę lub szkodę.  

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  

OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego 

uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych 

systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych 

elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania 

danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu 

uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową 

stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te 

uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do 

odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie 

obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej 

innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, 

pozyskane ani skompilowane. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone wysypiska śmieci, 

budynki, w których prowadzi się sortownię, utylizację lub jakiekolwiek przetwarzanie 

odpadów oraz mienie znajdującego się w tych budynkach. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane 

z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:  

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów   

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe 

rozszerzenia  (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu 

elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

20. Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:  

Czy Zamawiający posiada DPS-y, Mops-y , GOPS-y lub inne jednostki,  które świadczą 

zorganizowaną opiekę pobytową z opcją zakwaterowania? 

Odpowiedź: TAK (Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu) 

 

21. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych treści klauzul: 
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Klauzula chorób zakaźnych  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada dodatkowo za 

szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę 

Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem 

lub modyfikacją kodu genetycznego. 

 

Klauzula wyłączająca ryzyko COVID’19 / PANDEMII  

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

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

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

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  

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

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ 

władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

22.  Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki 

DPS/MoPS/GOPs przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie 

zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych 

rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS/GOPs? 

TAK/NIE  

Odpowiedź: Tak. 

 

23. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej/ Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje 

na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

TAK/NIE 

Odpowiedź: Tak. 

 

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

25. W odniesieniu do OC imprez masowych, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu: 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje organizacji imprez z zakresu sportów 

wysokiego ryzyka. 

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

można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła 

pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
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paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, 

wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem 

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

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

sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się 

ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

26. Prosimy o wyłączenie z  ochrony odpowiedzialności w zakresie udzielanych świadczeń 

medycznych, w tym szczepień oraz potwierdzenia, że zakres ochrony ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności medycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych poza zmianami 

opatrunku w placówkach oświatowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

27. W odniesieniu do  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg 

publicznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 

wartości szkody jednak nie mniej niż 1 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Wspólne dla ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

 

28. Prosimy o zgodę na skrócenie okresu ochrony do 36 mcy i przyjęcie poniższej treści 

klauzuli 

Klauzula umowy trzyletniej  

Umowa zostaje zawarta na 3 lata z rocznym okresem polisowania z zastrzeżeniem że 

poziom szkodowości w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia nie przekroczy 

45%. 

Szkodowość zostanie obliczona na 30 dni przed zakończeniem każdego 12 

miesięcznego okresu ubezpieczenia wg poniższego wzoru  

WS=((WW + KR - WR) / SZ 

SZ - łączna składka zarobiona 

WW - wartość wypłaconych odszkodowań w okresie obowiązywania umów 

(rozumianych jako wartość wypłaconych odszkodowań ze szkód zaistniałych w 

okresie obowiązywania umowy)  

KR - kwoty rezerw na szkody zgłoszone 

WR - wartość otrzymanych regresów 

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości (WS) w okresie rozliczeniowym przekroczy 

45% lub zmianie ulegną warunki umów reasekuracyjnych, Ubezpieczyciel ma prawo 

dokonać rewizji stawek i warunków ubezpieczenia dla kolejnego okresu 

ubezpieczeniowego przedstawiając je Ubezpieczającemu, w przypadku braku 

porozumienia stron co do nowych stawek/warunków Ubezpieczycielowi i 
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Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec 

każdego aktualnie obowiązującego 12 miesięcznego okresu ubezpieczeniowego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 


