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Wrocław, 17.02.2021 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. Prosimy o przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 12-02-2021 roku. 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 22.02.2021 r. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 

2. 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 prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

3. W ryzyku zarządzaniem 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 z dnia 10.02.2021 r. 
  

4. Prosimy o informację czy  zgłaszane są do ubezpieczenia mienie wyłączone z 
eksploatacji oraz tzw. Pustostany ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 
podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 10.02.2021 r. 
 

5. Czy na okres 2021 - 2023 planowane są w Gminie Kluczbork lub jednostkach 
organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu 
remonty – jakie, kiedy?  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 z dnia 10.02.2021 r. 
 

6. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji 
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają 
pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 10.02.2021 r. 
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7. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o 
potwierdzenie: 
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa 
oraz  Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają 
one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ”. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami 
szkód mających charakter czystej straty finansowej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

9. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka 
zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie oczekuje 
ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności 
człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

10. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie trwania 
umowy solary, instalacje i   kolektory słoneczne? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza powyższego do ubezpieczenia. 
 

11. Czy Gmina prowadzi tzw. PSZOK ? jeśli tak to proszę o informacje: 
1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, 
2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 
3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
4. jak są magazynowane: 
4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery 
drukarskie), 
4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne, 
5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 
kapitałowo z Zamawiającym), 
6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenie OC, 
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 
8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi PSZOK. Informuje, że na terenie gminy 
jest składowisko śmieci. 

 
12. Czy przedmiotem ubezpieczenia są także linie przesyłowe/energetyczne ? Jeśli tak  to 

wnioskujemy wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest 
ubezpieczony obiekt. 
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Odpowiedź: Powyższe nie jest przedmiotem ubezpieczenia.  
 

13. Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom 
jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny, jak i 
instalacje/sprzęt tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na 
biomasę, pompy ciepła). Jeśli tak to prosimy o wykazy tego rodzaju mienia. 
Odpowiedź: Nie zgłoszono takiego mienia do ubezpieczenia. 
 

14. Czy w wykazie sprzętu elektronicznego jest sprzęt elektroniczny który został 
przekazany uczniom/nauczycielom do pracy lub zdalnej nauki ? Jeśli tak to prosimy o 
wykazy który to jest sprzęt wraz z wartością. 
Odpowiedź: Wykazy sprzętów są ujęte w poszczególnych rejestrach majątku 
jednostek organizacyjnych – załącznik nr 7 do SWZ. 
 

15. W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, 
chodniki, aleje, tunele, przejścia podziemnie, przepusty itp. Z limitem 100 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy wyłączenie tego 
przedmiotu ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z ochrony 
wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

16. Wnioskujemy o zmianę treści za szkody w instalacjach lub urządzeniach 
technologicznych na treść: 
Szkody w instalacjach lub urządzeń technologicznych – Ubezpieczyciel pokryje 
szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci 
płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (do 
300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, 
samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót 
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i 
udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit 
odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia z podlimitem 10.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca 
powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

17. Czy w ramach ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej jest 
prowadzenie cmentarzy komunalnych ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
18. 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. 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 10.02.2021 r. 
 

19. Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze 
wskazaniem ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje,  że wszystkie możliwe dane znajdują się w 
wykazach majątku poszczególnych jednostek, w załączniku nr 7 do SWZ. 
 

20. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia środków obrotowych od ryzyka ognia innych 
zdarzeń losowych oraz ryzyka kradzieży z włamaniem prosimy o potwierdzenia iż 
ochrona nie będzie dotyczyć paliwa a szczególności paliwa w pojazdach. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

21. Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone dzieła sztyki, dzieła artystyczne itp. ? jeśli 
tak to prosimy o wykazy zwierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego 
wartości  wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu 
ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia eksponaty 
muzealne o wartości ok. 366 000 zł. 

 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz ryzyka dewastacji, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia  
 
22. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy – (poz.12) - 

Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi prosimy o potwierdzenie że ochronią 
nie obejmuj szkód związanych z działalnością człowieka.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

23. W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - (poz.14) - prosimy o 
wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub 
lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

24. Dla pkt. 1.16 następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi 
zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy 
ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Prosimy o wyłączenie 
kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 10 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

25. W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o doprecyzowanie, że 
ochrona ma być udzielana zgodnie z poniższym opisem:  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 
mechanicznych spowodowanych:  
a) działaniem człowieka,  
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b) wadami produkcyjnymi,  
c) przyczynami eksploatacyjnymi.  
Za szkody spowodowane:  
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 
trzecie,  
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie 
wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,  
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.  
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:  
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),  
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,  
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,  
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,  
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 
warsztat naprawczy,  
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,  
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,  
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści  
i) w postaci utraty zysku  
Miejsce ubezpieczenia: dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje  
Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.  
Ponadto prosimy o:  
- obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
- wprowadzenie podwyższonej franszyzy redukcyjnej na tego ryzyka 10% wartości 
szkody nie mniej niż 3000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

26. W odniesie do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji 
księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o dopisanie że dotyczy mienia 
tożsamego rodzajowo z mieniem wyszególnionym w wykazie mienia. Prosimy o 
obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

27. W odniesie do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach technologicznych 
prosimy o dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 
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500 m od ubezpieczonej lokalizacji. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

28. W odniesie do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o 
dopisanie że pokryte będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 
ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania 
przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia 
elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania 
szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a w przypadku ubezpieczenia od 
następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty 
naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem 
rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie 
znajduje się „duża” infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka) 
uwzględniająca drogi, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie prosimy o informacje 
szczegółowe ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka 
jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były 
szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia? (nie dotyczy drobnej infrastruktury w 
rozumieniu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice 
informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty 
małej architektury itp.).  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

30. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do 
ubezpieczenia wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 
ich przetwarzaniem.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie:  
- w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 500 zł;  
- w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 100 zł;  
- dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji w wysokości 500 zł;  
- dla ryzyka kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń przymocowanych do 
budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem) w 
wysokości 10% wartości szkody;  
- dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

32. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów  
Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek zakładki 
„mienie – budynki i budowle” oraz „mienie-ruchomości”. 
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:  
33. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację 

ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  
Odpowiedź: Nie.  

 
34. Prosimy o informację czy:  

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające 
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?  
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów 
sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?  
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i 
przepięciami są:  
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w 
automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym 
wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu 
elektronicznego.  
Odpowiedź: Tak. 

 
35. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i 

aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?  
Odpowiedź: Tak. 

 
36. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie 

elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są 
przechowywane?  
Odpowiedź: Zgodnie z polityką bezpieczeństwa. 

 
37. Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają 

specjalnych warunków klimatyzacyjnych?  
Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości oraz informację czy 
system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z 
wymaganiami producenta.  
Odpowiedź: Tak, system klimatyzacyjny jest konserwowany. 

 
38.  Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:  

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego  
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i 
oprogramowania  
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)  
- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty 
nieproporcjonalne).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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39. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ -  rejestrami majątku 
poszczególnych jednostek zakładki „sprzęt elektroniczny”. 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
40. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą budynki 

komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:  
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych 
oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków  
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały 
remonty generalne  
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna 
z tytułu posiadania i administrowania :  
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki  
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,  
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,  

Odpowiedź: Tak, zgodnie z wykazem majątku MZOK. 
 
41. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą:  

- oczyszczalnia ścieków  
- usługi dostarczanie wody  
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji?  
Jeśli tak to prosimy o podanie:  
- długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?  
- elementów składowych tej sieci (oczyszczalnie, ujęcia wody, osadownie).  
Odpowiedź: Nie. 
 

42. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 
ich przetwarzaniem?  
Odpowiedź: Nie. 
 

43. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące 
sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest 
inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

44. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prośba o 
potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie 
zajmujące się ich przeprowadzaniem.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

45. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności 
leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i 
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eksperymentów medycznych oraz żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem 
Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności 
przewozowej, w tym transportu zbiorowego. W przeciwnym razie prosimy o informację 
ile pojazdów liczy tabor Zamawiającego, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną 
na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

47. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg będących w zarządzie Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać dokładnych 
danych. 
 

48. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 z dnia 10.02.2021 r. 

 
49. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz 

remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres 
ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 z dnia 10.02.2021 r. 

 
50. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację 

czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane 
podwykonawcom?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usługi zleca podwykonawcom. 

 
51. W odniesieniu do utrzymania dróg w należytym stanie technicznym proszę o informację 

jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące 
naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że naprawy są dokonywane na bieżąco, 
usługi te zleca podwykonawcom. 
 

52. W ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
53. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych do oceny ryzka dot. mienia 

będącego w posiadaniu, zarządzie:  
- mosty i wiadukty - ilość  
- parki i zieleńce –ha  
- cmentarze –ha  
- lasy komunalne –ha  
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- sieć melioracyjna i cieki otwarte - km  
- wały przeciwpowodziowe -km  
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) - ilość  
- pracownicy - ilość  
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – liczba  
Odpowiedź: Zamawiający posiada 1 park, 1 cmentarz. 

 
54. W związku faktem, że Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, który w przeszłości 

posiadał odrębne ubezpieczenie, uległ likwidacji i od 01.01.2021 r. został 
przekształcony w Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
prosimy o informację czy podana szkodowość w ryzyku OC uwzględnia szkodowość 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie 
danych szkodowych za okres ostatnich 5 lat wraz z  
- datą wypadku/zdarzenia,  
- datą zgłoszenia,  
- wartością odszkodowania/rezerwy,  
- opisem zdarzenia,  
- franszyzą (rodzaj i wielkość) obowiązujące w poprzednich latach polisowych,  
Prosimy o przesłanie zestawienia ze szkodowością w pliku Excel.  
Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ. 

 
55. W związku z postępującym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, 

prosimy o informacje dodatkowe:  
1) Czy Zamawiający stosuje się do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących 
walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach 
https://www.gov.pl/ oraz https://gis.gov.pl ?  
2) Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne 
objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?  
3) Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) 
lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 są 
poddawani 14 dniowej kwarantannie?  
Odpowiedź: Tak. 

 
Ubezpieczenie NNW członków OSP  
56. W związku z tym, iż w załączniku nr 8 nie znajduje się informacja o szkodowości w 

zakresie NNW członków OSP proszę o potwierdzenie, że w latach 2017-2021 nie 
wystąpiły żadne szkody w podanym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ. 
 

57. Prosimy o potwierdzenie że wśród osób objętych ochroną nie ma ani nie będzie osób 
powyżej 65 roku życia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 
Klauzule dodatkowe  
58. Klauzula przepięć (poz.1) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:  
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„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne.„  
- prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
59. Klauzula reprezentantów (poz.2) - wnosimy o dopisanie do reprezentantów również 

Wójta, zastępców Wójta, sołtysów, prokurentów, dyrektora i zastępców dyrektora 
poszczególnych jednostek  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

60. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.3) – prosimy o doprecyzowanie, że 
automatyczną ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe z rodzaju już 
ubezpieczonych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

61. Klauzula automatycznego pokrycia (poz.3) – prosimy o wprowadzenie modyfikacji 
poprzez dodanie zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej 
klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia 
ruchomości ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. 
Ostateczne rozlicznie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu 
ubezpieczenia”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

62. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.5) - prosimy o zmianę treści:  
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody 
nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia 
wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż 
wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia 
(niedoubezpieczenie)”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

63. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych (poz. 8) – prosimy o ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej 
klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

64. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji 
o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres 
realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część 
ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie 
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zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do 
prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym 
budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego 
rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.  
Odpowiedź: Zamawiający w tym momencie nie posiada tak szczegółowej wiedzy. 
 

65. Klauzula rozliczenia składki (poz.10), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą 
miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 
k.c.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

66. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto nr 12 – 
prosimy o wyjaśnienie zapisu „wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały 
zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia” - co to za wypadki 
ubezpieczeniowe?  
Odpowiedź: Zgodnie z treścią klauzuli. 
 

67. Klauzula szkód elektrycznych (poz.14) – prosimy o dopisanie że z ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i 
urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, 
itp.).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

68. Klauzula rzeczoznawców (poz.15) – prosimy o dopisanie „Zatrudnienie rzeczoznawcy 
wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie 
ważnymi względami.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

69. Klauzula obiegu dokumentów (poz.16) – prosimy o zmianę terminów 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 14 dni 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 7 dni 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. 
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70. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz.26) – prosimy o dodanie 

zastrzeżenia że limity ubezpieczenia mogą zostać odnowione tylko jeden raz w danym 
rodzaju ryzyka/ limitu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

71. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 33) – prosimy o wykreślenie tej klauzuli z 
uwagi na występowanie Klauzuli Leeway nr 6.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

72. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula 
zniesienia zasady proporcji (poz. 23) ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość 
księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

73. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 34) – prosimy o dodanie zastrzeżenia 
w treści: „pod warunkiem, że na dzień szkody były sprawne i zgodne z przepisami 
prawa.”  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

74. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 35) – prosimy o dodanie 
zastrzeżenia w treści „pod warunkiem, że stosowane zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że 
Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i 
innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
 

75. W przypadku braku akceptacji dla powyżej wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie 
informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem 
dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające 
wyeliminować taki stan faktyczny.  
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

76. Klauzula uderzenia pojazdu własnego nr 36 – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

77. Klauzula przeniesienia mienia nr 37 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie 
obejmuje transportu mienia pomiędzy lokalizacjami (nie dotyczy sprzętu przenośnego).  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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78. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 37) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „pod 
warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; 
klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach 
zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których 
ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

79. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu (poz. 38) – prosimy o 
dopisanie:  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utracony czynsz wyłącznie pod warunkiem, że 
najemca (dzierżawca) jest zwolniony z jego zapłaty (lub części) zgodnie z umową z 
Ubezpieczonym lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:  
1) jeśli szkoda w budynku lub lokalu nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu 
(dzierżawy),  
2) powstałej lub zwiększonej wskutek:  
a) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia 
dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,  
b) decyzji Ubezpieczonego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia 
oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,  
c) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które 
uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie 
działalności przez Ubezpieczającego,  
d) opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego.  
e) podjęcia przez Ubezpieczającego decyzji o nieodtwarzaniu utraconego mienia.  
f) nieściągalności należności z powodu utraty dokumentów,  
g) szkody w mieniu, które nie jest ubezpieczone.  
Franszyza redukcyjna: 3 dni robocze  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

80. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 39)  
- prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w przypadku 
wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10 000,00 PLN  
- prosimy o zmianę terminu oględzin szkody na nie dłużej niż do 3 dni roboczych 
przypadających po dniu skutecznego powiadomienia  
- prosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji 
Ubezpieczyciela oraz dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie  
- prosimy o dopisanie że „Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie 
udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

81. Klauzula katastrofy budowlanej nr 42 – prosimy o uwzględnienie niżej wymienionych 
wyłączeń odpowiedzialności:  
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:  
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1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 
nadzoru budowlanego,  
2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,  
4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany 
w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,  
5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,  
6) wyłączonych z eksploatacji,  
7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile 
szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych 
kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też 
zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),  
8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 
znajdującym się w tych obiektach.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

82. Klauzula transportowa nr 44 – prosimy o doprecyzowanie:  
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na 
podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług 
logistycznych.  
Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:  
1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu 
wykonania usługi,  
2) gotówka i wartości pieniężne,  
3) żywe zwierzęta,  
4) mienie pracownicze,  
5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,  
6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,  
7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach 
danych, w tym magnetycznych i optycznych,  
2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, 
bądź jego właściwości,  
3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do 
przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka 
transportu,  
4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia 
mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia 
niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i 
wyładunkowych,  
5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego 
kierowcy  lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,  
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6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

83. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 46) – prosimy o 
dopisanie:  
Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, pod warunkiem że spełnione są 
łącznie następujące warunki:  
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 
zasilania,  
2) teren na którym znajduje się mienie jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze 
nocnej,  
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne 
technicznie i gotowe do użycia,  
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta 
woda, inne ciecze oraz para.  
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do 
likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

84. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 
47) – prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

85. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 
48) – prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

86. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 49) – prosimy o 
doprecyzowanie:  
Za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności 
niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była 
bezpośrednią przyczyną powstania szkody.  
W przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, 
bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Informacje pozostałe:  
87. Informacje o szkodowości  

1) Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została podana szkodność?  
2) Prosimy o podanie franszyzy (rodzaj i wielkość) obowiązujące w poszczególnych 

latach polisowych.  
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3) Prosimy o informacje czy szkodowość z lat 2017-2021 została podana wg aktualny 
na ten rok danych szkodowych Ubezpieczycieli? Jeśli nie to prosimy o 
zaktualizowanie szkodowości.  

4) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje 
tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 
ostatnich 4 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 
zawłaszcza w kontekście „wchłonięcia” Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kluczborku ? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.  

5) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka 
(MZL, EEI, OC, NNW)? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.  

6) Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które 
zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie 
zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 4 
lat.  

Odpowiedź: 
1) Szkodowość została podana na dzień 11.12.2020 r. 
2) W ostatnich 3 latach w ubezpieczeniu OC działalności, mienia od ognia, sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 300 zł, 
ubezpieczenie szyb – franszyza integralna 50 zł. 

3) Podana w załączniku nr 8 szkodowość jest aktualna. 
4) Zamawiający podał szkodowość w załączniku nr 8 do SWZ. 
5) Tak. 
6) Nie dotyczy. 

 
 

88. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego 
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 z dnia 10.02.2021 r. 
 

89. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

90. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu 
technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, 
wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej 
prosimy o udzielenie bliższych informacji.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda jednostka prowadzi przeglądy 
budynków wg potrzeb. 
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91. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie 
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

92. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 
inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z 
użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają 
pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 
dachu?  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 10.02.2021 r. 
 

93. Prosimy o podanie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na 
terenach zagrożonych powodzią lub w których w okresie od 1997r. wystąpiła powódź 
lub podtopienia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 10.02.2021 r. 
 

94. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 z dnia 10.02.2021 r. 
 

95. Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub 
innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje 
dachu i przekrycie dachowe.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie możliwe dane zostały ujęte w 
załączniku nr 7 do SWZ. 
 

96. Czy w latach 2016-2021 zamawiający 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 z dnia 10.02.2021 r. 
 

97. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia jednostki oraz 
lokalizacje są aktualnie ubezpieczone. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie 
jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych, a aktualnie zgłoszonych do 
ubezpieczenia oraz informacji o szkodowości tych jednostek.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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98. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem 

ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być 
pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie 
wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity 
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).  
Odpowiedź: Nie było takich szkód. 
 

99. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym 
postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów 
dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o 
wskazanie różnic.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia jest zbliżony do 
aktualnego. 
 

100. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 
nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 
wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i 
posiadanych zabezpieczeń.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 10.02.2021 r. 
 

101. Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do 
ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:  
Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/ pustostanów, udzielana jest pod 

warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:  
- maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania,  
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta 

woda, inne ciecze oraz para  
- drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do 

wnętrza budynku.  
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 
102. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków 

nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do 
podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, 
implozję, upadek statku powietrznego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
103. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o 

potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają 
przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, 
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia 
w niniejszej SWZ”.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SWZ. 
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104. Prosimy o interpretację zapisu Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: „Jeżeli w 

ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 
wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to 
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”  
Odpowiedź: Intencją zapisu jest zapewnienie możliwie najszerszego zakresu 
ubezpieczenia. 

 
105. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia mienia przewidują dwa warianty ubezpieczenia: na 

bazie ryzyk nazwanych oraz na bazie wszystkich ryzyk – prosimy o informację jak 
powyższy zapis należy traktować w kontekście Zakresu ubezpieczenia określonego w 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje o ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk 
nazwanych. 

 
106. Ponadto w związku z zapisem jak wyżej prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy 

dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SWZ 
zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał 
zastosowanie limit określony w SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
107. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ § 3 

ustęp 2 wnosimy o wykreślenie zdania drugiego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
108. W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 4 SWZ § 9 

wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmiany postanowień zawartej umowy mogą 
wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
109. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy tj. 12.02.2021 r.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 

ZMIANY DO SWZ  
 
1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 r., o godz. 11:00. 
Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00 w siedzibie Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1. 

 
2. Zmianie ulega termin wykonania zamówienia: 

Dla zadań Pakietu I 
1. Terminy wykonania - umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 18.03.2021 r. 
do 29.02.2024 r. tj. 35 miesięcy i 11 dni z podziałem na trzy okresy polisowania: 
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I okres polisowania: 18.03.2021 r. - 28.02.2022 r. 
II okres polisowania: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r. 
III okres polisowania: 01.03.2023 r. - 29.02.2024 r. 
 
Dla zadań Pakietu II 
1. Terminy wykonania - umowa ubezpieczenia ma obejmować pojazdy, dla których 
początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 18.03.2021 r. do 
17.03.2024 r. a czas trwania ochrony ubezpieczeniowej wynosi 36 miesięcy począwszy 
od daty ekspiracji poszczególnych polis. 
 
W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki 2, 4, 5 i 9 do SWZ.  
Skorygowany załącznik nr 9 do SWZ zostanie przekazany Wykonawcom, którzy 
złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ. Niniejsza zmiana modyfikuje 
zapisy SWZ. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 
 

 
 
Marek Kopecki 
 


