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Wrocław, 10.02.2021 r. 
 

 
Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Kluczbork wraz z jednostkami 
organizacyjnymi 

 
 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SWZ  NR 3/2021/N/Kluczbork 

 
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Kluczbork na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez 
wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ: 
 

1. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 
pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdów o wartości jednostkowej 
powyżej 800 000 zł.  

 
2. Czy zamawiający   w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża 
zgodę na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, 
w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy 
ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC. 
 

3. Prosimy o modyfikację 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” 

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” 

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

4. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 
szkodzie całkowitej na następującą treść: 
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W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na 
wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i 
uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości 
odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź 
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak 
wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną 
w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale 
Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu 
najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 
miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego 
terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej 
zaoferowanej cenie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

5. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte 
były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie 
przekracza 15 lat.  

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

 
7. Prosimy o wyjaśnienie na czym polega specjalność pojazdów o nr rejestracyjnych:  

OKL32998, OKL 53GN 

Odpowiedź:  
OKL32998 –  pożarniczy 
OKL 53GN – zamiatarka 

 
8. Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie 

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

9. Proszę o wykreślenie poniższego zapisu  
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w  
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przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy  
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu  
pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Ochrona  
nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych  
okolicznościach.  
oraz zastąpienie poniższym zapisem  
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w  
przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy  
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu  
pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. 
Obowiązuje pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela o przeniesieniu własności.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

10. Proszę o informację do czego wykorzystywane są pojazdy specjalne o nr. rej. 
OKL25998, OKL16998, OKL32998, OKL53GN 
Odpowiedź:  
OKL25998 – pożarniczy 
OKL16998 – pożarniczy 
OKL32998 –  pożarniczy 
OKL 53GN – zamiatarka 
 

11. Proszę o podanie DMC dla pojazdu o nr. rej. OKL22074  
Odpowiedź: DMC - 2200 

 
12. W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy 

palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z 
ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja była wykonana przez 
specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?  
Odpowiedź: Tak występują i są zabezpieczone. 
 

13. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: 
elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia 
techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 
technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

14. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem 
pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z 
obecnym przeznaczeniem.  
Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie 
posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie 
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działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) 
przeznaczenie obiektu.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z definicji posiadają wszystkie nowe, stare 
–nie. 
 

15. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają 
aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy 
stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany 
nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie 
podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej?  
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że prowadzi książki obiektów. 
 

16. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2018-2020 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, 
wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, 
od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta 
w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub 
wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z 
nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną 
zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego 
powodu  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy budynek ma książkę obiektu i je 
aktualizuje. Kontrole jeśli się zdarzają to zalecenia są realizowane. 
 

17. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

18. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone 
z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu 
lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych 
zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów 
nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu,  
oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media 
oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i 
instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.  
Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:  
− przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,  
− wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich 
budynków,  
− wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule 
dodatkowe za wyjątkiem klauzuli  
pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków 
wyłączonych z eksploatacji/pustostanów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczeń do zakresu ubezpieczenia.  
 

19. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

20. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy 
rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie 
przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz 
planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych 
działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków i budowli jest 
dobry. 
 

21. Czy na okres 2021-2023 planowane są w Gminie lub jednostkach organizacyjnych 
objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje remontów. 
 

22. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli 
tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe 
planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich 
wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać 
odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje realizacji nowych inwestycji. 
 

23. Czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych 
ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje 
budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 
czy jest tam prowadzona działalność.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie prowadzi remontów. 
 

24. Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne 
wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych 
pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to 
proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub 
jakie rzeczy są magazynowane, składowane.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wynajmuje pomieszczeń innym 
podmiotom. 
 

25. Przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z 
sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza eksponaty do ubezpieczenia o 
wartości ok. 366 000 zł. 
 

26. Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Gmina posiada ich 
wycenę.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. 
 

27. Prosimy wykreślenie n/w postanowienia:  
(…) Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe 
uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od 
proponowanego, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiającego i dopisanie, że obowiązuje zakres opisany w SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

28. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu 
wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) 
wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami 
powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości 
poniesionych szkód.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku takich zdarzeń. 
 

29. W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie 
innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

30. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:  
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek 
powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości 
odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

31. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:  
W odniesieniu do ryzyka podtopienia, prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

32. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:  
W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku pękania mrozowego, prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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33. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:  

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

34. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:  
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  
Klauzuli Cyber o treści: 
Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:  

• „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,  

• „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,  

• „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, 
przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,  

• „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”,  

• „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych 
mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.  
Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, 
zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych 
bezpośrednio lub pośrednio na skutek:  

• wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi 
lub siecią komputerową,  

• ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się 
systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,  
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• dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, 
przechowywania lub wykorzystywania,  

• braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 
jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:  

i. nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one 
wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,  

ii.  oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,  
iii.  błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,  
iv. wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego 
nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.  

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 
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.  
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 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
35. 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 zdarzeń losowych,  
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  
Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe 
rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu 
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elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

36. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:  
a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich 
pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS 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?  
TAK/NIE  
b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski 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: a) TAK, b) TAK 
 

37. Prosimy o potwierdzenie, czy Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi opiekę pobytową.  
Odpowiedź: Nie prowadzi się opieki pobytowej. 
 

38. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:  
Prosimy o podanie, jaki jest zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 7, prosimy wprowadzenie dodatkowego sublimitu 
100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz dopisanie, że z 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej OC zostaje wyłączona odpowiedzialność za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych w przypadku winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego.  
Dodatkowo prosimy o całkowite wyłączenie odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez koronawirus (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub 
odmian, wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz 
spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu 
genetycznego.  
Odpowiedź: Zakres terytorialny: Polska. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie powyższych zmian. 
 

39. W przypadku braku akceptacji powyższego pytania, prosimy o wprowadzenie podlimitu 
100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód 
spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-
Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją 
kodu genetycznego  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

40. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które 
prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, 
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Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane 
rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

41. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z 
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz potwierdzenie, 
że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

42. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami 
prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia 
odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na 
lata kolejne?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest dobry. Fundusz 
remontowy w roku ubiegłym wynosił 600 tyś zł. Na aktualny rok zaplanowany jest 
taki sam budżet. 

 
43. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz 

Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy 
posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu 
decyzji organów w przyszłości.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane żadne roszczenia. 
 

44. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym 
przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności 
Ubezpieczonego.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

45. W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie zapisu, że dla szkód 
powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych 
ochrona istnieje pod warunkiem przyprowadzania ich przez profesjonalnych w tym 
zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

46. W odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie 
poniższego zapisu:  
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;  
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• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ 
władzy publicznej.  

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

47. Prosimy o wyłączenie z SIWZ klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 
wartości księgowej brutto.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

48. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli rzeczoznawców zapisu:  
(…) za zgodą Ubezpieczyciela.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

49. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ, limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej 
niż 10.000.000 zł, lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

50. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli technologicznej, limitu odpowiedzialności 
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie 
innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

51. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli wznowienia limitów po powstaniu 
szkody.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
52. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli przeniesienia mienia, limitu 

odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

53. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli zabezpieczenia utraconych wpływów z 
czynszu.  

54. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

55. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, limitu 
odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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56. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 
30 dni, limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

57. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie, limitu 
odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 200.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu 
akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

58. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą, limitu 
odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 200.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu 
akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
59. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody, 

limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 
200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
60. Ubezpieczenie AUTOCASCO  

Prosimy o dopisanie, że oględziny uszkodzonego pojazdu odbędą się nie później niż w 
ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 

61. Ubezpieczenie ASSISTANCE  
Umową mogą zostać objęte wyłącznie następujące rodzaje pojazdów:  
- samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; które 
na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 15 lat.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 

62. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli trwałych następstw zawału serca i udaru 
mózgu (ubezpieczenia komunikacyjne).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

63. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 
szkodzie całkowitej (ubezpieczenia komunikacyjne).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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64. Proszę o wprowadzenie do Umowy wypowiedzenia umowy w treści poniżej.  
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.  
Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia 
umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.  
Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących 
okoliczności:  

• wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, 
rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych 
oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a 
niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości 
powyżej 50 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę 
przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat 
składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a 
przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),  

• niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych 
w niniejszej umowie.  
Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

65. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych 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. 
 

66. Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych 
za okres ostatnich 3 lat.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pełna szkodowość podana jest w 
załączniku nr 8 do SWZ. 
 

67. Prosimy o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w ryzyku OC i AC w rozbiciu na 
lata 2018; 2019 oraz 2020.  
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje jak niżej: 
2018: OC – 58 pojazdów, AC – 34 pojazdy 
2019: OC – 57 pojazdów, AC – 37 pojazdy 
2020: OC – 56 pojazdów, AC – 34 pojazdy 
 

68. Prosimy o podanie informacji na jaki dzień została przygotowana informacja w zakresie 
szkodowości z ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych za okres ostatnich 3 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przygotowana na 
dzień 11.12.2020 r. 
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69. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.02.2021r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert 
do dnia 17.02.2021r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 

 
ZMIANY DO SWZ 

 
1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2021 r., o godz. 11:00. 
Otwarcie nastąpi w tym samym dniu 17.02.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Supra 
Brokers S.A. 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1. 

 
 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

 
 
Marek Kopecki 
 


