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Wrocław, 24.02.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Stegna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 280/2020/N/STEGNA
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Stegna na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane
przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:
Ubezpieczenia komunikacyjne:
1. Ubezpieczenie Auto Casco – wymagane warunki obligatoryjne:
a) Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego
przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia szkody – proszę o zmianę na „3 dni robocze”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w
terminie 7 dni od daty oględzin – proszę o zmianę na ”7 dni roboczych”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Pojazd zastępczy na czas naprawy – proszę o wykreślenie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Assistance
Proszę o wyrażenie zgody na objęcie ubezpieczeniem pojazdów osobowych, bądź
ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony o okresie eksploatacji do 15 lat
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wieku pojazdów.
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ubezpieczenia Assistance do pojazdów
osobowych, bądź ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odnośnie ubezpieczeń OC z Pakietu I:
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prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12
miesięcy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3.

a w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36miesięcznym terminem wykonania zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej
klauzuli wypowiedzenia dla Pakietu I:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości
przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
- za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego
okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
- pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
Przez wskaźnik szkodowości = [(odszkodowania wypłacone + rezerwy)/(składka
przypisana brutto) – prowizja pośrednika)] x 100 %
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4.

5. prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności za ostatni rok
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budżet Gminy Stegna za rok 2020 wynosił
59 835 048,89 zł
6.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje oc za szkody
związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i
składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek
innym przetwarzaniem odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter
swoich placówek 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?
Odpowiedź: Nie
7.

8. czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką
ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
b. zachorował na Covid-19?
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c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż niektórzy pracownicy zachorowali lub
przebywali na kwarantannie oraz na izolacji domowej.
9. Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV
-2 Covid-19?
Odpowiedź: Tak
10. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w
następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz
jego mutacjami.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
11. Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi Domy Pomocy Społecznej. Jeśli tak
to ile?, Ile osób w nich przebywa na stałe? Jaki jest w nich stan zatrudnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi jednostki typu DPS.
12. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód powstałych w zw. z
działalnością związaną z wypożyczaniem kajaków i sprzętu wodnego. W przypadku
braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu 100 000 zł na jeden i wszystkie
wypadki oraz podanie wykazu wypożyczanego sprzętu wodnego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej działalności związanej z wypożyczaniem kajaków i sprzętu
wodnego. Aktualnie wypożyczane są 4 kajaki ,,WIGREK 480''. Zamawiający wyraża
zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jeden i
wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych z
winy użytkownika wypożyczonego sprzętu wodnego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
14. Prosimy o usunięcie z ubezpieczenia oc z tytułu administrowania drogami szkód
mających charakter czystej straty finansowej
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w
tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym
klauzule 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.
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16. Prosimy o rozbicie szkodowości z ubezpieczenia OC na poszczególne lata
Odpowiedź: Zamawiający podaje szkodowość z ubezpieczeń OC w rozbiciu na
poszczególne szkody:
Data
Wypłacone odszkodowanie Rezerwa
03.07.2018
0,00
0,00
20.07.2018
0,00
0,00
0,00
18.06.2018
10000,00
0,00
31.07.2018
204,06
20.06.2018
0,00
0,00
06.12.2018
0,00
0,00
29.04.2019
0,00
0,00
10.01.2019
0,00
0,00
02.01.2019
204,51
0,00
28.09.2020
2782,52
0,00
31.01.2020
1255,28
0,00
Razem
14 446,37 zł
0,00 zł

Informacje dodatkowe
b.d
b.d
złamania ręki przez dziecko na
boisku szkolnym
Uszkodzenie pojazdu w czasie
koszenia terenów zielonych
b.d
b.d
OC dróg
b.d
b.d
OC dróg
b.d
-

Odnośnie klauzul dodatkowych do Pakietu I:
17. prosimy o zmianę brzmienia klauzuli obiegu dokumentów na:
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy
Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym
polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel
przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich
wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić
je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i
podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą
(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
18. prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów, a w przypadku odpowiedzi negatywnej
przesunięcie jej do klauzul fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Odnośnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
19. prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
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ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Odnośnie ubezpieczeń mienia z Pakietu I:
20. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu
ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód
następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym
zapisem:
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 potwierdza powyższe.
21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na
jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
22. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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23. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie
wyłączone z eksploatacji?
Odpowiedź: Urząd Gminy: Budynek w miejscowości Bronowo 23 jest nieużytkowany i
stanowi pustostan, dozorowany jest przez wywieszenie informacji o zakazie wejścia ,
został zabezpieczony przed wejściem przez zamknięcie i zabezpieczenie drzwi
wejściowych oraz pracownicy Urzędu Gminy w Stegnie kontrolują osobiście
przedmiotową nieruchomość.
24. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki
wyłączone z eksploatacji/pustostany?
Odpowiedź: Urząd Gminy: Budynek w miejscowości Bronowo 23 jest nieużytkowany i
stanowi pustostan, dozorowany jest przez wywieszenie informacji o zakazie wejścia ,
został zabezpieczony przed wejściem przez zamknięcie i zabezpieczenie drzwi
wejściowych oraz pracownicy Urzędu Gminy w Stegnie kontrolują osobiście
przedmiotową nieruchomość.
25. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia
przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji (o ile takie jest).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
26. proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za Infrastrukturę
drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeni
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
27. prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za Nasadzenia np.
rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - prosimy o wyłączenie z zakresu
ubezpieczenia szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
29. Na jaki dzień podano szkodowość klienta;
Odpowiedź: Szkodowość podano na dzień 21.12.2020
30. Z przedmiotu ubezpieczenia proszę o usunięcie poniższych punktów:
5) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach,
systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem
tych instalacji. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
8) Składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. Limit 200 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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31. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis:
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i
przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i
licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę
- nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu)
stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że punkt f otrzymuje
brzmienie:
„f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, o ile miało to
wpływ na powstanie szkody”
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
32. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność
sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z
tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych
obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
33. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że
zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
34. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych :
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 500 zł
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
• Sprzęt stacjonarny– 250 zł
• Sprzęt przenośny – 10% odszkodowania , nie mniej niż 500 PLN
- ubezpieczenie OC działalności : 500,00 zł ; odmienna dla czystych strat finansowych 10 %
nie mniej niż 2.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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35. Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie poniższych klauzul:
WERSJA 1 - DLA UMÓW UBEZPIECZENIA NIEZAWIERAJĄCYCH ELEMENTU
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 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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli do
zakresu ubezpieczeń:
1. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
36. Z przedmiotu ubezpieczenia proszę o usunięcie poniższych punktów:
Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach,
systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem
tych instalacji. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
8) Składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. Limit 200 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
37. Z przedmiotu ubezpieczenia Urząd Gminy Stegna poz. 58 proszę o wyłączenie
pomostów pływających.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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38. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie baku szkód powodziowych i z podtopień po
1997r, a w przypadku ich występowania o podanie wysokości strat
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powódź nie wystąpiła.
39. Proszę o podanie informacji czy u Zamawiającego w ostatnich 10 latach występowały
szkody z tytułu uszkodzenia mienia spowodowanego podniesieniem się poziomem wód
gruntowych- jeśli tak to kiedy i jaka była wysokość strat.
( w kwestionariuszach z wykazami mienia nie we wszystkich pozycjach wskazana jest taka
informacja).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż takie szkody nie wystąpiły.
40. W odniesieniu do mienia zgłoszonego na I ryzyko prosimy o podanie szacunkowej
wartości całości mienia jaką posiada Zamawiający dotyczy infrastruktura drogowa z limitem
100 tys. zł , a także długości dróg, rodzaju nawierzchni oraz stanu technicznego.
Odpowiedź: Dostępne informacje zostały podane zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszych odpowiedzi plik „odp. 40(…)”. Załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i
zostanie udostępniony mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o przesłanie części
niejawnej SIWZ.
41. W odniesieniu do mienia zgłoszonego na I ryzyko prosimy o podanie szacunkowej
wartości całości mienia jaką posiada Zamawiający dotyczy infrastruktura mostowa z
limitem 200 tys. zł , a także ilości mostów, wiaduktów oraz ich stanu technicznego.
Odpowiedź: Dostępne informacje zostały podane zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszych odpowiedzi plik „odp. 41(…)”. Załącznik nr 1 stanowi część poufną SIWZ i
zostanie udostępniony mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o przesłanie części
niejawnej SIWZ.
42. Odnośnie limitu ( 50. 000zł) dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
prosimy o podanie max. wartości tej kategorii mienia jaką posiada Zamawiający .
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość instalacji i urządzeń podziemnych to
ok. 20 mln zł.
43. Klauzula automatycznego pokrycia- proszę o wprowadzenie obowiązku rozliczenia
składki- proponowany zapis: Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany
zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po
zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy
ubezpieczenia w danym okresie ( rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
44. Klauzula nadwyżkowa -prosimy o zmniejszenie limitu do 250 tys. zł oraz potwierdzenie,
iż nie dotyczy limitów na I ryzyko;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu, ale potwierdza, iż
klauzula nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko.
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45. Kl. automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ- prosimy o
ustanowienie limitu wzrostu sumy w wysokości 10% aktualnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20%
sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w postępowaniu przetargowym na dzień
składania ofert. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Odnośnie ubezpieczenia łodzi:
46. Proszę o udostępnienie dokumentów bezpieczeństwa łodzi (świadectwo klasy, karta
bezpieczeństwa).
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje posiadane przez siebie dokumenty dotyczące
łodzi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część
poufną SIWZ i zostanie udostępniony mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o część
poufną SIWZ.
47. Jakie jest przeznaczanie łodzi eksploatowanych przez Gmina Stegna (Parker RIP
510, nr rej. PL-PAR) oraz OSP Tujsk (typ LR490)
Odpowiedź: - Łódź Parker RIP 510 służy jako łódź do zabezpieczenia kąpielisk w
sezonie letnim przez ratowników WOPR;
- OSP Tujsk – ratownictwo wodne
48. Z uwagi na wymogi reasekuracyjne prosimy o zgodę na zastąpienie klauzuli:
Institute Cyber Attack Exclusion Clause” z dnia 10/11/03/ przez klauzulę: Marine
Cyber Endorsement LMA 5403 (treść w załączeniu) :
Marine Cyber Endorsement ~ LMA5403
1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage,
liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the
use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system,
computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any
other electronic system.
2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause
attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use
or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer
process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for
inflicting harm.
3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution,
rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a
belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1
shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use
of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic
system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or
missile.
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Marine Cyber Endorsement ~ LMA5403
(free translation)
1 Z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, niniejsze ubezpieczenie w żadnym przypadku nie
obejmuje strat, uszkodzeń, odpowiedzialności ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio
spowodowanych przez albo w całości lub w części wynikłych z użycia lub eksploatacji, jako
sposobu wyrządzenia szkody, jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego,
oprogramowania komputerowego, złośliwego kodu, wirusa lub procesu komputerowego czy
jakiegokolwiek innego elektronicznego systemu, jeśli takie użycie lub działanie
2 Z zastrzeżeniem warunków, limitów i ograniczeń oraz wyłączeń wynikających z polisy, do
której włączona zostaje niniejsza klauzula, odszkodowanie możliwe do odzyskania w innym
przypadku nie może być naruszone poprzez użycie lub eksploatację jakiegokolwiek
komputera, sytemu komputerowego, oprogramowania komputerowego, procesu
komputerowego czy jakiegokolwiek innego elektronicznego systemu jeśli takie działanie lub
eksploatacja nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody.
3 W przypadku, gdy klauzula ta stanowi załącznik do polis obejmujących ochroną
ubezpieczeniową ryzyka wojny, wojny domowej, rewolucji, buntu, powstania lub zamieszek
społecznych powstałych z ich przyczyny, lub jakichkolwiek wrogich działań ze strony lub
przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie, lub terroryzmu czy jakiejkolwiek osoby
działającej z pobudek politycznych, ustęp 1 niniejszej klauzuli nie wyłącza strat (które w
braku niniejszej klauzuli byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową), wynikłych z użycia lub
działania jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego, oprogramowania
komputerowego lub jakiegokolwiek innego elektronicznego systemu układu startowego lub
naprowadzającego lub mechanizmu odpalającego jakąkolwiek broń lub pocisk.
____________________________________
Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dla ryzyk ubezpieczenia łodzi.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
49. Z uwagi na wymogi reasekuracyjne prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:
COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION - KLAUZULA WYŁĄCZENIA
CHORÓB ZAKAŹNYCH (treść w załączeniu).
COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION
1. Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, the
Parties hereby resolve that this reinsurance agreement excludes any loss caused by a
Communicable Disease, however this exclusion does not apply to:
1) Physical losses to insured property attributable to other causes covered by the original
policy;
2) losses to gross profit (Time Element Loss) attributable to losses to insured property
referred to in item 1),
insofar as such losses are covered by the original policy.
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2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by
means of any substance or agent from any organism to another organism where:
1) the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other
organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
2) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to,
airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or
object, solid, liquid or gas or between organisms, and
3) the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human
welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability
of or loss of use of property.
COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION - KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB
ZAKAŹNYCH
(free translation)
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.
_____________________________________
Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści dla ryzyk
ubezpieczenia łodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
46. Prosimy o informację na jakiej podstawie została określona suma ubezpieczenia?
(uprzejmie informujemy, iż suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać wartości
ubezpieczenia. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa od
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wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do nadwyżki sumy
ponad wartość ubezpieczenia. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest
niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku,
w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia), czy jest deklarowana czy
otaksowana (wycena)? Czy zawiera VAT?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż jest to wartość deklarowana wartość
odtworzeniowa wraz z podatkiem VAT.
47. Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe każdej jednostki – zarówno w czasie
eksploatacji jak i włączenia z eksploatacji (alarm, immobilaser, umowa dozoru).
Odpowiedź: Jednostki nie posiadają takich zabezpieczeń.
48. Gdzie każda z łodzi jest przechowywana w okresie wyłączenia z eksploatacji (np. w
okresie zimowym)
Odpowiedź: - Łódź Parker RIB 510 przechowywana jest w zamkniętym garażu.
- pozostałe: teren jednostek OSP
49. Jaki jest okres eksploatacji każdej łodzi?
Odpowiedź: - Łódź Parker RIB 510 eksploatowana jest w okresie sezonu letniego
między 15 czerwca a 15 września.
- Łodzie OSP: około 3 m-cy
50. Jaka jest liczba członków załogi dla każdej łodzi?
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o liczbie miejsc poszczególnych łodzi
oraz jednocześnie koryguje wykaz łodzi podlegających ubezpieczeniu na:
1. OSP Drewnica – Łódź ratownicza nr. rej. GD-02-168
Numer operacyjny: 497 – Ł3
Rok produkcji 1996
- Łódź wraz z silnikiem – 15 000,00 zł
Liczba miejsc: 4
2. OSP Jantar – Łódź ratownicza hybrydowa nr .rej. GD-02-104
Numer operacyjny: 499-Ł3
Rok produkcji 2008
Wartość wraz z silnikiem 66 451,20 zł
Liczba miejsc: 8
3. Gmina Stegna – Parker RIP 510, nr rej. PL-PAR
Rok produkcji 2005
Wartość: 50 000 zł, silnik: 10 000 zł
Liczba miejsc: 5
4. OSP Tujsk
Producent: Colmet sp. z o.o.
Typ LR490
Rok prod. 2011
- Łódź – 20 000,00 zł
- Silnik – 10 000,00 zł
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Łączna wartość – 30 000,00 zł.
Liczba miejsc: 6
Niniejsza odpowiedź modyfikuje
Zamówienia.

zapisy

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

51. Prosimy o potwierdzenie braku zdarzeń szkodowych z udziałem łodzi/ jednostek
pływających w latach 2015-2020.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
52. W związku z sytuacją pandemiczną i wprowadzenie pracy zdalnej jak również w trosce
o środowisko naturalne prosimy o zmianę treści Klauzuli obiegu dokumentów j.n.:
Klauzula obiegu dokumentów
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy
Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym
polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku
ubezpieczeniowego. W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i zgłoszenia go do
ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić Ubezpieczonemu jego
użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;
- skany wystawionych i podpisanych drafty przygotowanych dokumentów
ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła e-mailem do reprezentującego Ubezpieczonego
brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je
w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany drafty poprawionych i podpisanych
dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą
(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) lub w formie elektronicznej (format pdf
opatrzony kwalifikowanym podpisem cyfrowym) na adres wskazany przez brokera
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli j.n:
Klauzula obiegu dokumentów
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy
Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym
polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku
ubezpieczeniowego. W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i zgłoszenia go do
ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić Ubezpieczonemu jego
użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;
- drafty przygotowanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła emailem do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich
wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je
w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać drafty poprawionych dokumentów do
ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła brokerowi
skany podpisanych dokumentów i wysyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu
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Ubezpieczonego) lub w formie elektronicznej (format pdf opatrzony kwalifikowanym
podpisem cyfrowym) na adres wskazany przez brokera
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Część III – komunikacja
Ubezpieczenie AUTO CASCO (AC) pojazdów mechanicznych:
Wymagane warunki obligatoryjne:
53. Prosimy o potwierdzenie, że „wykupiona amortyzacja” nie dotyczy ogumienia i
elementów układu wydechowego;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
54. Prosimy o zmianę zapisu „ zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu
przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający
może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do
wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za
koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” na „zamawiający wymaga aby oględziny
uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku
niespełnienia tego warunku należy przedłożyć dokumentacje zdjęciową zakresu szkody, a
Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
54. Pojazd zastępczy na czas naprawy - proszę o zgodę na zastąpienie opcji „pojazd
zastępczy na czas naprawy” na „zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu
zastępczego o zbliżonych parametrach na czas naprawy” z limitem 1000 zł na pojazd (lub
inny limit) , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie opcji „pojazd zastępczy na czas
naprawy” na „zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego o
zbliżonych parametrach na czas naprawy” z limitem 3000 zł na pojazd, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ASSISTANCE
55. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku „organizacji naprawy pojazdu na miejscu
zdarzenia i kosztami z tym związanymi” zakres nie pokrywa kosztów części i materiałów
użytych do naprawy
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
56. Proszę o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte zostaną tylko : samochody
osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5t
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe
Pozostałe
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57. Prosimy o przesunięcie klauzuli rzeczoznawców do klauzul fakultatywnych;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
58. Prosimy o wyłączenie z PAKIETU 1 ubezpieczenia łodzi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie zostaje utworzony Pakiet nr IV
zgodnie z poniższymi zmianami do SIWZ.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
59. Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996
roku zaistniały jakiekolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 38 i 39.
60. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś
inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje różne inwentyczne. Ich szacunkowa
wartość to: 34 924 357,55. Dotyczą: drogi, ścieżki rowerowe, termomodernizacja
budynków, usługi społeczne.
61. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z
prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 91.
62. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem,
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.
63. Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz
informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.
Odpowiedź: Stan techniczny zarządzanych dróg jest zadawalający. Remonty są
wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb.
64. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie
Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności
naprawczych?
Odpowiedź: Nie była prowadzona lustracja. Protokół z okresowej kontroli pięcioletniej
stanu technicznego z czerwca 2019 r
65. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone
są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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66. Towarzystwo uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie trzy lata był
objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w
szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i
udziały własne. W przypadku występowania różnić prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż był objęty ochroną ubezpieczeniową w
podobnym zakresie do obecnie wnioskowanego. Franszyzy redukcyjne i udziały własne
miały zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu łodzi w wysokości 500 zł
67. Prosimy o informację na temat przyczyny poszczególnych szkód związanych z
odpowiedzialnością cywilną oraz szczegóły dotyczące wysokości odszkodowań z rozbiciem
na każdą szkodę.
Odpowiedź: Dostępne dane zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 16.
68. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności we wnioskowanym rozszerzeniu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego szkód powstałych 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) z 200 000
zł na 50 000 zł na wszystkie wypadki i jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
69.
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności we wnioskowanym rozszerzeniu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego czystych strat finansowych do 50
000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
70.
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dotyczącego szkód powstałych w związku z działalnością związaną z wypożyczaniem
kajaków i sprzętów wodnych (PKD 77.21.Z).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
71. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dotyczącego infrastruktury drogowej
(punkt 7) ze 100 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
72.
Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dotyczącego składników infrastruktury
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mostowej (punkt 8) z 200 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
73. Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia na osobę w ubezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków z 10 000 zł na 5 000 zł (na wypadek śmierci oraz na wypadek
uszczerbku na zdrowiu).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
74. Czy w latach: 2000 i 2020 wystąpiły szkody spowodowane powodzią tak/nie* (liczba i
wartość wypłat):
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 38 i 39.
75.Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami tak/nie*(liczba i wartość wypłat)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż takie szkody nie wystąpiły w ciągu ostatnich 3
lat – zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
76.Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:
- Składowisko odpadów(zdarzenia losowe): tak/nie suma ubezpieczenia:
Odpowiedź: Nie
- Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),,
Odpowiedź: nie
- Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie* suma ubezpieczenia:
Odpowiedź: Tak, sumy ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia zgodnie z
załącznikiem nr 10 do SIWZ
- Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie,suma ubezpieczenia
Odpowiedź: Tak, na pierwsze ryzyko zgodnie z limitami podanymi w załączniku nr 1
do SIWZ.
- Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie, suma ubezpieczenia
Odpowiedź: Tak, na pierwsze ryzyko zgodnie z limitami podanymi w załączniku nr 1
do SIWZ.
- Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub zabytkowe, (liczba budynków,)
Odpowiedź: Tak, zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ i
odpowiedzi na pytanie nr 23.
77. Proszę o podanie limitu dotyczącego aktów terroryzmu: tak/nie*, suma ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie aktów terroryzmu.
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78. Proszę o podanie limit dotyczącego powodzi: tak/nie, suma ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ubezpieczenia ryzyka powodzi do pełnej sumy
ubezpieczanego mienia.
79. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia
przepisy p.poż?: tak/nie/brak informacji*( w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać
obiekty, które nie spełniają wymogów)
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
80. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy
tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi
umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę
swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie
umowy o pracę?
Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z
realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów,
aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika
Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 7
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 ustawy
PZP, jeżeli wykonanie czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 <https://sip.lex.pl/> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), nie obowiązują wymagania związane z
realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy.
81. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia,
choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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82. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż
zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.
W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów:
„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej
ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują
wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o
odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 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 informuje, iż jego intencją nie było objęcie zakresem
ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Jednocześnie Zamawiający wraża zgodę na
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.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
83. 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
wszystkich ryzyk:

od

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej
ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują
wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o
odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu
ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte
szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie
ubezpieczenia.”
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jego intencją nie było objęcie zakresem
ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Jednocześnie Zamawiający wraża zgodę na
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.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
84. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :
„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy
postanawiają, że w przypadku, gdy
1)
szkodowość za pierwszy lub drugi okres polisowy rozumiana jako stosunek
wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a
niewypłacone odpowiednio w pierwszym lub drugim okresie polisowym do składki
zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu
polisowego, przekroczy 60%, lub
2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi lub trzeci roczny okres
ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu polisowego.
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje
w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
85. „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, i „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk” „ubezpieczenie łodzi” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie
podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub
zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego
przyczyny
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
86. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.02.2021r.
Odpowiedź: Zamawiający przesunął już termin składania ofert na 25.02.2021
87. Prosimy o uzupełnienie / uaktualnienie szkodowości min. na dzień 31.12.2020 oraz
podanie na jaki dzień została przedstawiona
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość jest przedstawiona na dzień
21.12.2020.
88. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co
najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W
przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
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czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

-

- prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego,
jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną.
Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o
szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3
ostatnich lat,
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 66.
89. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach SIWZ ochrona nie obejmuje szkód
podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenia, w tym obowiązkowe ubezpieczenie OC
zarządcy nieruchomości
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadacza pojazdów mechanicznych, które jest wnioskowane w Pakiecie III.
90. Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2020,
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.
91. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń
zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak
zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej
przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
92. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji
sanitarno-epidemiologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
93. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem,
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpowiedź negatywna w tym
względzie blokuje przedstawienie oferty
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.
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94. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody
związane z posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem
śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub
jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczając nie
potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:
1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem
wysypiska/składowiska odpadów,
2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest
wykorzystana obecnie,
4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w
najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie,
spalanie, kompostowanie, inne),
7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska
naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub
przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i
roszczeń z tyt. OC,
8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub
na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i
roszczeń z tyt. OC,
9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają
aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.
95. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC nie są i nie będą ubezpieczane
domy pomocy społecznej z zakwaterowaniem.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.
96. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie polisowym dla szkód wynikających z zakażeń, przeniesienia chorób zakaźnych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
97. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba
oraz innych encefalopatii gąbczastych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
98. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie
w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się
takimi pokazami
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
99. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane
ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w
celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
100. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza
ustawową odpowiedzialność albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby
trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
101. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia
opisanego w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
102. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z
tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych,
motorowodnych, lotniczych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
103. Odnośnie zapisu dot. ubezpieczenia OC działalności – pkt. 11 szkody „powstałe w
związku z działalnością związaną z wypożyczaniem kajaków i sprzętów wodnych (PKD
77.21.Z)” – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie sprzętów wodnych
napędzanych siłą ludzkich mięśni. Ewentualnie prosimy o wykaz lub wskazanie
wyraźnie rodzaju i ilości tych sprzętów wodnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
104. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w
stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu
ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności
objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, iż zgody obu stron
nie wymaga zmiana przedmiotu i sum ubezpieczenia mienia ubezpieczanego na sumy
stałe.
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105. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem
drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
Ubezpieczony jest obowiązany do:
 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później
niż w ciągu 72 godzin,
 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność,
 usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i
potwierdzonej na piśmie wiadomości,
 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych
oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:
„Ubezpieczony jest obowiązany do:





niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później
niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji
prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność,
usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych
oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Niniejsza odpowiedź
Zamówienia.

modyfikuje

zapisy

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

106. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie
remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek
modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w
najbliższych 3 latach.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.
107. W ubezpieczeniu OC z tyt. administrowania drogami prosimy o zmianę zapisu w
pkt. 14 na „nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub
nieprawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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108. W ubezpieczeniu OC z tyt. administrowania drogami prosimy o wykreślenie z
definicji wypadku ubezpieczeniowego słów „lub czystą stratę finansową”, ponieważ w
pozostałych zapisach Zamawiający wnioskuje tylko o ochronę dla szkód osobowych i
rzeczowych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.
109. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu
stron.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 104.
110. Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie w umowie w par. 5: „Każdorazowo przy
rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowiązywać będą OWU obowiązujące w dniu
zawarcia umowy, z włączeniami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej” nie oznacza,
że zakres ochrony zostanie rozszerzony o klauzule zawarte w OWU, które można
włączyć do ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki, jeśli zamawiający nie
wnioskował o nie w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
111. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód w
środowisku naturalnym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to prosimy o określenie
limitu dla tych szkód w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej oraz potwierdzenie, że:
a) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w
środowisku naturalnym
b) ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez
Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód
w środowisku naturalnym.
112. Prosimy o potwierdzenie, że terytorialny zakres ochrony w ramach ubezpieczeń OC
(wszystkich wnioskowanych przez Zamawiającego, w tym też OC armatora) jest
ograniczony do terytorium Polski. Jeśli ma być szerszy, to prosimy o jego dookreślenie,
jednakże z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
113. Prosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki
nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym
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stanie- prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy
ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały
dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju
media, urządzenia
Odpowiedź: Informacje na temat pustostanów zgodnie z odpowiedzią na pytanie 23.
114. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia,
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Wszystkie budynki mają pozwolenie na użytkowanie stosownie do
aktualnego przeznaczenia poza budynkiem w miejscowości Bronowo 23 (pustostan)
który został zamknięty z tyt. złego stanu technicznego i jest nieużytkowany.
115. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku
prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z
określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
116. W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie
budynków bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie
dachu – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub
budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym
(np. strzechą, trzciną,…)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie
lokalizacji tych budynków / budowli.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. W odniesieniu do rejestrów
jednostek, gdzie informacji nie podano, tj. GOK, SP Jantar, ZS Tujsk, nie zgłoszono
budynków z taką konstrukcją.
117. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej
łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks
budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość najdroższej lokalizacji ok. 3,5 mln zł –
ZSP w Drewnicy ul. Wierzbowa 7, 82-103 Stegna
118. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania
przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z
programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji,
szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 60.
_________________________________________________________________________________________
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

SUPRA BROKERS

Strona 28 z 35

®

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

_____________________________________________________________________________

119. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami
zapytania będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego
zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego
ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami
zapytania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
120. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu
zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają
one zastosowanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, że w sprawach nieuregulowanych w
SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU
wskazują
przesłanki
wyłączające
bądź
ograniczające
odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że zostały włączone do zakresu
niniejszej SIWZ.
121. Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne – nie są i nie będą
przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognie i innych zdarzeń
losowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dotyczy dróg krajowych, powiatowych. Drogi
gminne będą przedmiotem w ramach ubezpieczenia zgodnie z SIWZ.
122. Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie
na pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach
publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place
zabaw, boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać
będą w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:
a)
mosty,
kładki,
wiadukty,
estakady,
pasaże,
rowy
itp.?
lub
b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy
itp.)
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy
a) o wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o
podanie parametrów technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz
wartości jednostkowych.
b) niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za
szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego
akceptowalnego dla Zamawiającego.
Odpowiedź: ad. a) Zamawiający informuje, iż infrastruktura mostowa została
zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ i określonym w nim
limitem odpowiedzialności.
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Ad. b) Wały przeciwpowodziowe nie podlegają pod Gminę Stegna, w zakresie jest
tylko monitoring. Wały, kanały, zbiorniki itp. Należą do Wód Polskich.
123. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone
zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie
odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z
odpadów.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego
lokalizacji oraz określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłosił takiego mienia.
124. Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w
lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody
związane z ryzykiem powodzi oraz związane z cofką wody.
Jeżeli szkody takie wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca
wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt,
czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.
125. Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach
wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.
Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca
wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte
ochroną ubezpieczeniową).
Odpowiedź: Nie
126. Prosimy o wykreślenie wszelkich zapisów w SIWZ o włączeniu ryzyk
cybernetycznych.
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskował w SIWZ o ubezpieczenie w zakresie
cyberryzyk.
127. Prosimy o wykreślenie wszystkich klauzul dodatkowych w ubezpieczeniu łodzi –
zarówno casco, OC armatora i NNW, oraz potwierdzenie, że dla tych ryzyk będą
obowiązywać OWU wykonawcy wraz z wyłączeniami i ograniczeniami
odpowiedzialności w nich określonymi.
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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128. Prosimy o potwierdzenie, że dla ubezpieczenia OC armatora nie mają zastosowania
postanowienia Kodeksu morskiego (tj, że nie jest wnioskowane ubezpieczenie morskie
w oparciu o Kodeks morski).
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
129. Prosimy o podanie następujących informacji:
- czy łodzie biorą udział w zawodach lub regatach?
- czy łodzie są wykorzystywane tylko do celów własnych (ustawowych dot. OSP) czy są
także wypożyczane, a jeśli tak, to komu?
- po jakich wodach pływają?
- czy wykorzystują łodzie tylko do celów własnych (jakich) czy wypożyczają, jeśli tak to
komu?
- jakie posiadają zabezpieczenia? czy jest GPS?
Odpowiedź:
- Łódź Parker RIB tylko do celów ratowniczych w sezonie i jest udostępniania dla
ratowników WOPR obsługujących kąpieliska.
- OSP: ad1) nie
Ad 2) i 4) tylko do celów własnych (ustawowych dotyczących OSP)
Ad 3) morskich, lądowych
Ad. 5) nie posiadają zabezpieczeń
130. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie łodzie zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
ważne świadectwa zdolności żeglugowej, karty bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
131. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do
SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu 20%.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.
132. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla prac, które wymagają
uzyskania pozwolenia na budowę,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
133. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy
tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi
umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę
swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
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ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie
umowy o pracę?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną.
134. W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy
agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 7.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
135.Prosimy o wyłączenie z ryzyka Assistance pojazdów powyżej 15 roku eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
136.Prosimy o usunięcie w warunkach obligatoryjnych - zapisu w ryzyku AC ,, pojazd
zastępczy na czas naprawy,,.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
137.Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do ryzyka AC:” zgłoszona do
ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym
okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W odniesieniu do zniesionej
amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu iż zniesiona amortyzacja części nie
dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu o niezmienności
sumy ubezpieczenia. W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części Zamawiający
wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu iż zniesiona amortyzacja części nie dotyczy
szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

138.W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych AC w treści” Zamawiający wymaga
aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela
likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W
przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy
uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w
pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu
naprawy szkody” Na ” Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu
przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w
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ciągu 3 dni roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem
terminu oględzin.
W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy
uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w
pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu
naprawy szkody”.
Odpowiedź: Termin oględzin zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. Zamawiający nie
wyraża zgody na pozostałe zapisy.
139.W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 3 prosimy o zmianę z 3 dni
od daty zgłoszenia szkody na 3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody.
Odpowiedź: Termin oględzin zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
140.Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania
zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje nabycia takich pojazdów.
141.Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, o ile
nie zostały one włączone do zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanej w SIWZ.
142.Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych,
osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t dmc w wieku do 15 lat i
ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
143.W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na treść
„1) organizacje naprawy pojazdu na miejscy zdarzenia i koszty z tym związane (z
wyłączeniem kosztów części zamiennych),
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.
144.Prosimy o zmianę terminu na składanie ofert na 19.02.2021r.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 25.02.2021r.
145. Czy występowały szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami w
latach: 2010 i 2017, 2018,2019?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.
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146. Czy budynki wskazane w wykazie znajdują się w strefie powodziowej?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ.
147. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w kwocie
2.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy
zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający, prosimy o zaproponowanie
innego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
148. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada aktualne przeglądy wymagane
prawem i spełnia przepisy p.poż
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
149. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co
potwierdzane jest każdorazowo pisemnymi protokołami.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
150. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia
posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami, a
zabezpieczenia te posiadają aktualne badania i przeglądy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
151. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest jakiekolwiek
mienie związane z prowadzeniem działalności związanych z sortowaniem , spalaniem,
utylizacją, odzyskiwaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak
również składowiska odpadów.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 123.
152. Prosimy o informację, czy występują budynki niezamieszkałe/nieużytkowane,
pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub zabytkowe? Prosimy wskazać
lokalizację.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 76
153. Prosimy o zgodę na wyłączenie budynków niezamieszkałych/nieużytkowanych ,
przeznaczonych do rozbiórki, na wynajem, do sprzedaży, pustostany do rozbiórki lub
ubezpieczenie ich w zakresie FLEXA.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie lub ograniczenie zakresu
ochrony dla budynków niezamieszkałych/nieużytkowanych przeznaczonych na
wynajem, do sprzedaży. W pozostałym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.
154. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu Assistance limitu km na
holowanie do 600km.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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ZMIANY DO SIWZ
1. Zmianie ulega załącznik nr 12 do SIWZ – rejestr pojazdów. Aktualny w załączeniu
do niniejszych odpowiedzi. Jako część poufna SIWZ zostanie wysłany na adresy
mailowe Wykonawców, którzy wnioskowali o udostępnienie części poufnej SIWZ.
2.
Zmianie ulega przedmiot ubezpieczenia łodzi na:
1. OSP Drewnica – Łódź ratownicza nr. rej. GD-02-168
Numer operacyjny: 497 – Ł3
Rok produkcji 1996
- Łódź wraz z silnikiem – 15 000,00 zł
Liczba miejsc: 4
2. OSP Jantar – Łódź ratownicza hybrydowa nr .rej. GD-02-104
Numer operacyjny: 499-Ł3
Rok produkcji 2008
Wartość wraz z silnikiem 66 451,20 zł
Liczba miejsc: 8
3. Gmina Stegna – Parker RIP 510, nr rej. PL-PAR
Rok produkcji 2005
Wartość: 50 000 zł, silnik: 10 000 zł
Liczba miejsc: 5
4. OSP Tujsk
Producent: Colmet sp. z o.o.
Typ LR490
Rok prod. 2011
- Łódź – 20 000,00 zł
- Silnik – 10 000,00 zł
Łączna wartość – 30 000,00 zł.
Liczba miejsc: 6
3. Zmianie ulega podział zamówienia na pakiety na:
PAKIET I
Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i
posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
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Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ

1.
2.
3.
4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

PAKIET II
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – obowiązkowe
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP - dobrowolne
PAKIET III
1. Ubezpieczenia komunikacyjne
PAKIET IV
1. Ubezpieczenie łodzi
a) Zakres ubezpieczenia łodzi pozostaje zgodny z dotychczasowym zakresem
opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z ze zmianami wynikającymi z
niniejszych odpowiedzi na pytania.
b) W związku z powyższą zmianą korekcie ulegają załączniki:
Załącznik Nr 2 Formularz oferty dla zadań Pakietu I
Załącznik Nr 5 Umowa generalna dla zadań Pakietu I
Oraz utworzone zostają:
Załącznik Nr 15 Formularz oferty dla zadań Pakietu IV
Załącznik Nr 16 Umowa generalna dla zadań Pakietu IV
Powyższe załączniki w załączeniu do niniejszych odpowiedzi
4. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 25.02.2021 na 11.03.2021:

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1.Oferty należy składać do dnia 11.03.2021 r., do godz. 13:00 na adres:

54-118

Supra Brokers S.A.
Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Agnieszka Zalewska
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