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                       Bychawa, dn. 08.07.2019 r. 
 
 
 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 6) 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: 
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o.” 
 

ODPOWIEDZI 
 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
prowadzonym postepowaniu 
 
L.p. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie 

I – dot. załącznik nr 1 do SIWZ: postanowienia obligatoryjne dot. realizacji wszystkich części 

zamówienia oraz dane do oceny ryzyka 

1.  

Prosimy o wyłączenie z zakresu 
ubezpieczenia OC zapisu w 
Postanowieniach ogólnych dotyczących 
realizacji zamówienia – pkt. 17 „W 

przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, 

wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu 

do której odpowiedzialność ubezpieczyciela 

wynikała będzie z różnych postanowień 

określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub 

warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i 

zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub 

klauzulach (obligatoryjnych i 

zaakceptowanych fakultatywnych), 

zastosowanie będą miały postanowienia 

korzystniejsze dla zamawiającego 

(ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez 

które w szczególności należy rozumieć 

szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity 

odpowiedzialności, mniejsze jej 

ograniczenia, a także niższe franszyzy i 

udziały własne”. Przy zastosowaniu 
powyższego postanowienia powstają 
wątpliwości, czy podlimity określone dla 
poszczególnych ryzyk w OC będą mieć 
zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają 
z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, 
kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie 
wyraża zgody na powyższe, to prosimy o 
potwierdzenie, że podlimity określone w 
SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie 
od wysokości sumy gwarancyjnej 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ w 
zapytywanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w Załączniku nr 1a do SIWZ 
dotyczącym I części zamówienia, rozdział III 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
wprowadzone podlimity mają zastosowanie 
niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej 

2.  Prosimy o opis faktycznie prowadzonej Zamawiający informuje, że posiada  
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działalności w ramach  
PKD: 38 – działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów, odzysk 
surowców 
PKD 39 - działalność związana z 
rekultywacją i pozostała działalność 
usługowa związana z gospodarką odpadami 

zrekultywowane i zamknięte już składowisko 
odpadów śmieci. 

3.  

Dot.  informacje dodatkowe o prowadzonej 
działalności pkt 6 powierzchnia 
wynajmowanych pomieszczeń innym 
podmiotom – prosimy o informację: jaka 
działalność prowadzona jest przez 
najemców 

Zamawiający informuje, że w wynajmowanych 
pomieszczeniach, najemcy prowadzą działalność 
biurową. 

4.  

W odniesieniu do zapisu: „Zakres 

działalności wskazany powyżej może ulegać 

zmianie” (pkt. 31 Załącznika nr 1 do SIWZ) 
prosimy o potwierdzenie, że objęcie 
ochroną działalności innych niż 
wymienione w SIWZ wymagać będzie 
zgody Wykonawcy (w przeciwnym 
przypadku może zaistnieć sytuacja, w 
której Wykonawca będzie musiał objąć 
ochroną działalności nieakceptowalne lub 
wyłączone z reasekuracji) 

Zamawiający potwierdza, że objęcie ochroną 
ubezpieczeniową działalności innej niż wskazane w 
SIWZ, będzie wymagać zgody Wykonawcy. 

II – dot. Załącznik 1c – wykaz mienia 

5.  

Prosimy o wskazanie wartości PML 
(wartość mienia znajdującego w się w 
największej lokalizacji, kompleksie), wraz 
ze wskazaniem adresu 

Zamawiający informuje, że największą koncentrację 
mienia stanowi lokalizacja przy ul. Podzamcze 37 a 
wartość PML wynosi ok 7,3 mln.  

6.  

Czy  wśród zgłoszonych do ubezpieczenia 
budynków znajdują się budynki wyłączone 
z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o wykaz 
wraz z określeniem sposobu 
zabezpieczenia budynków przed dostępem 
osób trzecich, oraz czy  budynkach 
wyłączonych z eksploatacji zostały 
odłączone wszystkie media 

Zamawiający informuje, ze w chwili obecnej nie 
posiada  budynków wyłączonych z eksploatacji.  

7.  
Wnioskujemy o ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia do FLEXA dla budynków 
wyłączonych z eksploatacji 

8.  

Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia 
mienia znajduje się mienie przeznaczone do 
rozbiórki likwidacji  lub złomowania? Jeżeli 
tak, prosimy o wyłączenie z ochrony 
ubezpieczeniowej 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, 
likwidacji  lub złomowania. 

9.  

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia  
budynków znajdują się budynki w złym 
stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy 
prosimy o wyłączenie ww mienia  z 
ubezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że w złym stanie 
technicznym jest następujący budynek: 
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 6 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla wyżej 
wskazanego budynku zajres ochrony został 
ograniczony do FLEXA oraz informuje i deklaruje, że 
za ok. 3 miesiące przeniesieni zostaną z tej 
nieruchomość  obecni lokatorzy a wówczas budynek 
ten zostanie wyłączony całkowicie z ochrony 
ubezpieczeniowej.   
Zmiana ta zostaje zgłoszona w trakcie wykonana 
zamówienia  i przekazana wybranemu wykonawcy 
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przez brokera. W związku z powyższym, na tym 
etapie postępowania, formularz oferty nie ulega 
zmianie. 

10.  

Czy Zamawiający planuje w okresie 
ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji  
jakiekolwiek  budynki/budowle, jeżeli tak 
prosimy o wskazanie których i z jakiej 
przyczyny 

Zamawiający informuje, że po pierwszych trzech 
miesiącach ubezpieczenia Budynek 
wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 6 zostanie 
wyłączony z eksploatacji i Zamawiający wyłączy go z 
ubezpieczenia. 

11.  

czy obiektach budowalnych zgłoszonych do 
ubezpieczenia są przechowywane 
materiały niebezpieczne pożarowo, a jeżeli 
tak czy są przechowywane w miejscach 
wydzielonych i przystosowanych do tego 
celu. 

Zamawiający informuje, że w obiektach 
budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia nie są 
przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo. 

12.  

Prosimy o potwierdzenie, że mienie 
zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest 
zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów 
prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
• ustawą o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 
zm.) 
• ustawą w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 
nie spełniających powyższych warunków 
wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający informuje, że jako spółka komunalna 
zobowiązana jest do przestrzegania przepisów 
prawa, co też i czyni w każdym niezbędnym 
zakresie.  

13.  

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty 
budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg 
SIWZ podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty oraz, że w 
protokołach z dokonanych przeglądów nie 
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie. W szczególności przeglądy 
okresowe dotyczą: 
• przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia; 
• sprzętu przeciwpożarowego; 
• instalacji elektrycznej i odgromowej; 
• instalacji gazowej; 
• przewodów kominowych (dymowe, 
spalinowe, wentylacyjne); 
• instalacji gazów medycznych; 
• instalacji wodociągowa 
przeciwpożarowa; 
• instalacji ciśnieniowych; 
• urządzeń dźwigowych. 

Zamawiający informuje, że jako spółka komunalna 
zobowiązana jest do przestrzegania przepisów 
prawa, co też i czyni w każdym niezbędnym 
zakresie. 
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W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 
nie spełniających powyższych warunków 
wraz z określeniem przyczyny. 

14.  
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie 
budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają pozwolenie na użytkowanie 

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do 
ubezpieczenia budynki posiadają zezwolenie na 
użytkowanie. 

15.  

Prosimy o potwierdzenie, że wśród  
budynków zgłoszonych do ubezpieczenia  
nie  ma budynków i budowli z palnym 
pokryciem dachowym takim jak strzecha, 
słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, 
łupki, deszczułki, etc.; 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków z palnym pokryciem 
dachowym. 

16.  

Prosimy o ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia do FLEXA dla nw. budynków 
oraz potwierdzenie, że dla tych budynków 
górną granicą odpowiedzialności będzie 
suma ubezpieczenia wskazana w wykazie 
mienia oraz, że nie będą miały 
zastosowania żadne klauzule dodatkowe 
zwiększające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela zarówno dotyczące 
zakresu ubezpieczenia jak zwiększające 
odpowiedzialność ponad sumy 
ubezpieczenia wskazane w wykazie mienia 
• Partyzantów 52, Kościuszki 5, 
Kościuszki 10, Pileckiego 8 
W przypadku braku zgody na ograniczenie 
zakresu ubezpieczenia, prosimy o dokładny 
opis stanu technicznego, aktualne zdjęcia 
budynków oraz informację o ostatnio 
przeprowadzonych remontach 

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dla 
niżej wymienionych budynków zostaje ograniczony 
do zakresu podstawowego (flexa): 
− Budynek, ul. Partyzantów 52 
− Budynek handlowo-usługowy, ul. Kościuszki 5 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. Kościuszki 10 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 

8 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla 
wskazanych budynków górną granicą 
odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia 
wskazana w Załączniku nr 1c do SIWZ. Dla tych 
budynków nie mają zastosowania klauzule 
dodatkowe zwiększające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela. 

17.  

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia 
budynku przy ul. Pileckiego 6 oraz mienia 
w nim znajdującego się (dotyczy wszystkich 
ubezpieczeń zgodnie z SIWZ w tym OC) 

Zamawiający informuje, ze ograniczył już zakres 
ochrony do FLEXA dla nieruchomości mieszczącej 
się przy ul. Pileckiego 6. Ponadto Zamawiający 
oznajmia że w/w lokalizacja wyłączona zostaje z 
zakresu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności.   

18.  

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia 
zostało zgłoszone składowisko odpadów? 
Jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia 
mienia na nim zlokalizowanego? 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia składowiska odpadów.  

19.  

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia 
została zgłoszona sortownia śmieci? Jeżeli 
to prosimy o informację jaka jest suma 
ubezpieczenia mienia zlokalizowanego pod 
jej adresem oraz jakie zabezpieczenia 
przeciwpożarowe zostały zastosowanej dla 
tej lokalizacji 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia sortowni śmieci. 

20.  

Prosimy o wskazanie w wykazie mienia 
wszystkich nieruchomości, które nie są 
własnością Zamawiającego w tym w 
szczególności budynków komunalnych 

Zamawiający informuje, że wskazane poniżej 
nieruchomości nie są jego własnością: 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. Kościuszki 10 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. Ks. A, 

Kwiatkowskiego 23 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 

6 
− Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 

8 
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II – dot. ubezpieczenia mienia  od wszystkich ryzyk Załącznik 1a 

21.  

Dot. pkt 1. – zakres ubezpieczenia, prosimy 
o modyfikację zapisu dot. zakresu 
ubezpieczenia na poniższy: 
„Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 

grupy mienia są objęte ochroną 

ubezpieczeniową  

w zakresie od wszystkich ryzyk. 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 

nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 

ubezpieczonego zdarzenia powodujące 

zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 

przedmiotów ubezpieczenia objętych 

ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń 

określonych w ogólnych warunkach 
wykonawcy oraz z uwzględnieniem 

dodatkowych postanowień obligatoryjnych i 

zaakceptowanych warunków 

fakultatywnych (…)” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział I, pkt 1., który otrzymuje 
brzmienie:  
„1. Zakres ubezpieczenia 

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia 

są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od 

wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i 

niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia 

powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 

przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z 

zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ogólnych 

warunkach wykonawcy oraz z uwzględnieniem 

dodatkowych postanowień obligatoryjnych i 

zaakceptowanych warunków fakultatywnych.” 

22.  

Dot. pkt 2.1 Przedmiot ubezpieczenia; przy 
określeniu przedmiotów ubezpieczenia, 
wskazano tylko przykładowe  przedmioty 
ubezpieczenia  wraz ze wskazaniem, że jest 
to katalog otwarty. Jednocześnie w dalszej 
części pkt 2. Wpisano, że wyłączenia o.w.u. 
wykonawcy dot. dot. powyższych kategorii 
mienia nie obowiązują. W związku z 
powyższym może zaistnieć sytuacja, że do 
ubezpieczenia zostanie włączony 
przedmiot ubezpieczenia wyłączony z 
reasekuracji. Wnioskujemy o wykreślenie 
zapisu z pkt. 2.1 „(katalog otwarty)” tj 
wskazanie wszystkich wnioskowanych 
przez Zamawiającego kategorii mienia  
(jako katalog zamknięty) 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział I, pkt 2.1., który otrzymuje 
brzmienie: 
„2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes 

majątkowy ubezpieczającego/ ubezpieczonego w 

odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia: 

(…)” 

23.  
dot. pkt 2.1.6. instalacje solarne i kolektory 
-prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia 
dla tych kategorii mienia 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia instalacji solarnych i kolektorów. 

24.  

dot. pkt 2.1.1. namioty -  prosimy o 
wskazanie sumy ubezpieczenia dla tej 
kategorii mienia, jeżeli Zamawiający nie 
zgłasza do ubezpieczenia namiotów, 
prosimy o wykreślenie z SIWZ 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia namiotów.  Jednocześnie 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział I, pkt „2.1.1., który otrzymuje 
brzmienie:  
2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty 

podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; 

obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe 

obiekty budowlane (np. stragany, kioski), bramy, 

ogrodzenia; (…)” 

25.  

dot. pkt 2.1.7. sieci wodno-kanalizacyjne, 
sanitarne, prosimy o podanie łącznej 
wartości mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia, stanu technicznego, oraz 
informację dot. konserwacji i planowanych 
remontów. 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 
postępowania nie jest w stanie podać łącznej 
wartości mienia oraz stanu technicznego sieci 
wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, 
instalacji i sieci elektrycznych, teleinformatycznych, 
informatycznych, energetycznych i elektronicznych. 

26.  
dot. 2.3.1 a) prosimy i wyjaśnienie zapisu: 
„(zapis nie ma zastosowania do wskazanej 
do ubezpieczenia systemem pierwszego 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział I, pkt 2.3.1. a), który otrzymuje 



6 
 
 

ryzyka  trakcji trolejbusowej)” brzmienie: 
„2.3.1. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki 

i budowle wraz ze stałymi elementami. 

Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy 

wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale 

z nimi związane, a w szczególności: 

a) instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury 

technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, 

elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) 

i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i 

informatycznej, światłowodowej, domofonowej, 

antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne 

wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi  

oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, 

jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb 

ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i 

stanowią jego własność  

oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego 

posiadaniu i znajdują się w odległości  

nie większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i 

budowli.” 

27.  

dot. pkt 2.5.3 – „środki niskocenne, nakłady 
adaptacyjne i inwestycyjne oraz urządzenia 
i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w 
ubezpieczeniu systemem sum stałych w 
tym sprzęt do zimowego i letniego 
utrzymania dróg - suma ubezpieczenia: 20 
000,00 zł „ prosimy o potwierdzenie, 
kategoria: sprzęt do zimowego i letniego 
utrzymania dróg nie zawiera pojazdów 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do 
SIWZ dotyczącym I części zamówienia, rozdział I, 
pkt 2.5.3. nie zgłasza do ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych podlegających rejestracji. 

28.  

Prosimy o potwierdzenie, że limity 
odpowiedzialności wprowadzone zapisami 
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy 
(choćby OWU nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 
przewidywały go w wyższej wysokości niż 
limit określony zapisami SIWZ). 

Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności 
wprowadzone zapisami SIWZ będą miały 
zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej z 
wykonawcą wybranym w postępowaniu. 

29.  

Z uwagi na zapisy OWU wykonawcy, które 
nie przewidują limitów w ubezpieczeniu od 
kradzieży, prosimy o wykreślenie zapisu w 
pkt 2.6.2. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
Załączniku Nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, Rozdział I. Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, pkt. 2.6.2. i nadaje mu następujące 
brzmienie: 
„2.6.2. Jeśli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla 
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku 
przewidują limity wyższe niż określone w tabeli 
sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają 
wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia. W przypadku zaś gdy 
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów 
odpowiedzialności zastosowanie maja określone w 
SIWZ wartości. „ 

30.  

Czy w ciągu ostatnich 25 lat w lokalizacjach 
zgłoszonych do ubezpieczenia  wystąpiły 
szkody spowodowane ryzykiem 
powodzi/podtopienia? 

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 25 lat 
do dziś nie wystąpiły szkody powodziowe w 
miejscach ubezpieczenia. 

31.  
Prosimy o potwierdzenie, że limity, 
podlimity wskazane  w SIWZ określone 

Zamawiający informuje, że wprowadzone do SIWZ 
limity i podlimity zostały określone na jedno i 
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zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

32.  
Odnośnie pkt 5.36 - wnioskujemy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wys. 300 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

33.  

Dla pkt. 5.42  prosimy o potwierdzenie, że 
koszty wymienione w tym punkcie 
pokrywane są w granicach sumy 
ubezpieczenia uszkodzonego mienia. 

Zamawiający informuje, że koszty wynikające z 
zakres ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 
1a do SIWZ dot. I części zamówienia, rozdział I. 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 5.42. 
pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego mienia. 

34.  

Dot. 5.43 –prosimy o wprowadzenie limitu 
dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta w 
wys. 20.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, Rozdział I Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, pkt 5.43., i nadaje mu następujące  
brzmienie: 
„5.43. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 

wyrządzone przez zwierzęta, do limitu w wysokości 

20 000,00 zł.” 

35.  
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęta zieleń w 
tym nasadzenia. 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia zieleni oraz nasadzeń. 

III – dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk - Załącznik 1 a cz II. 

36.  

Dot. pkt II.1. Wnioskujemy o modyfikację 
dot. zakresu ubezpieczenia  na następujący: 
Wszelkie straty materialne (uszkodzenie, 
zniszczenie lub utrata) w przedmiocie 
ubezpieczenia,  
o ile nie są wyraźnie wyłączone w ogólnych 
warunkach Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
dodatkowych warunków obligatoryjnych  
zaakceptowanych postanowień i klauzul 
fakultatywnych. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane 
i niezależne od woli Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, a w szczególności 
powstałe w wyniku: (…) 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział II w pkt 1., który otrzymuje 
brzmienie: 
„1. Wymagany zakres ubezpieczenia: 

Wszelkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie 

lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia,  o ile nie są 

wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem dodatkowych 

warunków obligatoryjnych  zaakceptowanych 

postanowień i klauzul fakultatywnych. Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, 

niespodziewane i niezależne od woli 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a w 

szczególności powstałe w wyniku: 

- zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania 

wody, powodzi, wilgoci;  

- zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: 

błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad 

produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w 

czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, 

przepięcia, przetężenia i innych przyczyn 

elektrycznych;  

- działania człowieka; kradzieży z włamaniem, 

rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez 

ustalonych bądź nieustalonych sprawców, dewastacji, 

wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, 

nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku 

kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku),  

obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w 

godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i 

święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, 

koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu 

lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty 

pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, 

rozszerzone o koszty odtworzenia danych i 
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oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone 

koszty działalności.” 

37.  

Z uwagi na zapis SIWZ: „Wyłączenia 
ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia wykonawcy dotyczące 
powyższych kategorii mienia nie 
obowiązują” prosimy o wykreślenie 
przedmiotu: 2.15.” inne, niewymienione 
wyżej’ 

Zamawiający wykreśla punkt 2.15 w załączniku nr 
1a do SIWZ dotyczącym I części zamówienia, 
rozdział II. 

38.  
Odnośnie pkt 5.6- wnioskujemy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wys. 300 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

39.  
Dot. pkt 5.36 – kradzież zwykła, 
wnioskujemy o zmianę wysokości 
franszyzy redukcyjnej na 300 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

IV – dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Załącznik 1  a cz III 

40.  

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  
ubezpieczenia OC wyłączone są szkody 
związane z 
posiadaniem/zarządzaniem/administrowa
niem wysypiskiem śmieci i składowiskiem 
odpadów oraz związane z 
unieszkodliwianiem, utylizacją lub 
jakimkolwiek innym przetwarzaniem 
odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza 
powyższego, to prosimy o następujące 
informacje: 
- czy Ubezpieczony jest właścicielem, 
zarządcą czy administratorem 
wysypiska/składowiska śmieci 
- gdzie jest zlokalizowane 
wysypisko/składowisko, na jakiej 
powierzchni 
- jaka jest docelowa pojemność 
wysypiska/składowiska, w jakiej części jest 
wykorzystane obecnie 
- czy na wysypisku znajdują się odpady 
niebezpieczne i jakie  
- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest 
czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 
czasie planowane jest jego zamknięcie 
(kiedy)  
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są 
przetwarzane (sortowanie, spalanie, 
kompostowanie, inne) 
- 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  
- 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 
- czy wysypisko/składowisko odpadów i 
sortownia odpadów spełniają aktualnie 

Zamawiający informuje, że udzielił wyjaśnień w 
przedmiotowym zakresie w odpowiedziach na 
pytania nr 2 do SIWZ, w punkcie nr 28. 
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wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. 
i ochrony środowiska. 

41.  

prosimy o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia w związku z posiadaniem i 
zarządzaniem PSZOK 

Zamawiający informuje, że wprowadza limit 
odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe za 
szkody powstałe w związku z posiadaniem PSZOK. 

42.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
jeżeli OWU wykonawcy wskazują 
przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają 
one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 
opisanego w SIWZ 

Zamawiający informuje, że w sprawach 
nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają OWU 
wybranego w postępowaniu Wykonawcy. 

43.  

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje  i nie będzie obejmować szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, 

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych 
w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia. 

44.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 
ochrony w OC  za szkody w środowisku 
będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, 
niezamierzone i nieprzewidziane przez 
Ubezpieczonego. 

Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku 
objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone 
i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego. 

45.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 
ochrony nie będą objęte szkody związane z 
użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, 
przetwarzaniem materiałów 
wybuchowych, prowadzeniem prac 
rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą 
wybuchową. 

Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia 
nie będą objęte szkody związane z użyciem, 
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem 
materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac 
rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową. 

46.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 
ochrony nie będzie objęte ryzyko 
przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i 
innych encefalopatii gąbczastych. 

Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia 
nie będą objęte szkody związane z ryzykiem 
przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych 
encefalopatii gąbczastych. 

47.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie 
nie wykracza poza zakres ustawowej 
odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w 
żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres 
ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

48.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres  
ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków 
ubezpieczeniowych podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym 
z tyt. wykonywania zawodu 

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje wypadków 
ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. wykonywania 
zawodu 

49.  
Prosimy o podanie wielkości 
przychodu/budżetu za 2018 rok 

Zamawiający informuje, że roczny obrót w 2018 
roku wyniósł 4 493 575,04 zł. 

50.  

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w związku z 
zarządzaniem nieruchomościami dotyczy 
wyłącznie nieruchomości wskazanych w 
wykazie mienia, prosimy o podanie liczby 
administrowanych lokali 

Zamawiający informuje, że ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w związku z 
zarządzaniem nieruchomościami dotyczy wyłącznie 
nieruchomości wskazanych w wykazie mienia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
administruje 57 lokalami. 
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51.  

Odnośnie pkt 4.13 – OC w związku z 
gospodarowaniem zasobem nieruchomości, 
prosimy o wprowadzenie limitu na zalania 
w wys. 10.000 zł na 1 lokal i 50.000 zł na  
wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

52.  

Odnośnie pkt 4.13 – OC w związku z 
gospodarowaniem zasobem nieruchomości, 
prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za 
szkody spowodowane zaleniem dla 
budynków, dla których ograniczono zakres 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i 
innych zdarzeń losowych do FLEXA 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

V – dot. ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od utraty i uszkodzeń 

53.  

Prosimy o wykreślenie zapisu dot. zakresu 
odpowiedzialności ubezpieczyciela: „a 
także za szkody spowodowane awarią 
mechaniczną lub elektryczną, 
zamarznięciem płynów chłodzących lub 
jakichkolwiek innych płynów, zatarciem 
części spowodowane wadliwym 
smarowaniem lub brakiem oleju, 
przegrzaniem na skutek braku płynów 
chłodzących itp., jeżeli w konsekwencji tych 
zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych 
częściach lub elementach maszyny” 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

VI– dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód  Załącznik 1  a 

54.  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 15 
(„Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń 
majątkowych będą dokonywane przez 
Wykonawcę na rachunek bankowy 
Zamawiającego bądź poszkodowanego, 
jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych 
uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

Zamawiający informuje, że punk 15. Obligatoryjnych 
zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich 
ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia, nie 
dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

VII – dot. załącznik 6 – warunki obligatoryjne 

55.  

Definicja kradzieży – prosimy o 
modyfikację treści klauzuli poprzez 
wykreślenia słów „lub niematerialnej” 
ewentualnie prosimy o zdefiniowanie 
pojęcia „przeszkoda niematerialna”. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 4 do SIWZ w treści definicji Kradzież z 
włamaniem, która otrzymuje brzmienie: 
„Kradzież z włamaniem – zabór w celu 

przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w 

następstwie usunięcia przeszkody materialnej (a 

także dostanie się przez sprawcę do wnętrza 

pomieszczenia przy użyciu klucza lub innego 

narzędzia służącego do otwierania pomieszczeń i 

zabezpieczeń), będącej częścią konstrukcji 

pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym 

zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza.” 

56.  

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych 
elementów budynków, budowli– 
wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli 
poprzez dodanie słów: 
.„Przedmiotowe mienie musi być 
przytwierdzone do budynków, budowli lub 
obiektów małej architektury w sposób 
uniemożliwiający jego wymontowanie bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub 
narzędzi” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 4 do SIWZ w treści definicji Klauzula 
ubezpieczenia kradzieży stałych elementów 
budynków i budowli, która otrzymuje brzmienie: 
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych 

elementów budynków i budowli – bez względu na 

postanowienia ogólnych bądź szczególnych 

warunków ubezpieczenia, strony umowy 

ubezpieczenia uzgodniły, że: 

1. Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są 

szkody spowodowane kradzieżą (zaborem) 
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elementów stałych i urządzeń budynków i budowli 

oraz elementów działki (np. zadaszenia, markiz, 

rynien, parapetów, ogrodzeń, szlabanów, siłowników 

bram, zewnętrznych elementów telewizji 

przemysłowej, monitoringu, anten, klimatyzatorów, 

lamp, oświetlenia zewnętrznego, wyposażenia 

parkingów, innych zamontowanych na stałe urządzeń 

i elementów) oraz szkody w ubezpieczonych 

obiektach małej architektury spowodowane 

kradzieżą elementów tych obiektów.  

2. Franszyzy i udziały własne – tożsame z 

obowiązującymi w umowie ubezpieczenia, 

obejmującej mienie dotknięte szkodą. 

3. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

ubezpieczenia. 

Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do 

budynków, budowli lub obiektów małej architektury 

w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez 

pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi 

57.  

Klauzula katastrofy budowlanej  - prosimy 
o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności: 
Z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń 
wyłączone są szkody:  
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w 
budynkach, w których prowadzone są 
roboty budowlane wymagające pozwolenia 
na budowę,  
2. w budynkach przeznaczonych do 
rozbiórki. 

Zamawiający potwierdza, że w ramach ryzyka 
katastrofy budowlanej nie będą objęte szkody:  
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w 
których prowadzone są roboty budowlane 
wymagające pozwolenia na budowę,  
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

58.  
Klauzula kosztów alarmu  - wnioskujemy o 
przeniesienie klauzuli do klauzul 
fakultatywnych 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

59.  

Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o 
modyfikację treści klauzuli na następującą: 
Klauzula ubezpieczenia kosztów 
dodatkowych – bez względu na 
postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy 
ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
uzasadnione i udokumentowane przez 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego koszty 
dodatkowe powstałe w związku ze szkodą 
objętą zakresem ubezpieczenia, to jest (…..) 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 4 do SIWZ w treści definicji Klauzuli 
ubezpieczenia kosztów dodatkowych, która 
otrzymuje brzmienie: 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – 

bez względu na postanowienia ogólnych bądź 

szczególnych warunków ubezpieczenia, strony 

umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione i 

udokumentowane przez ubezpieczającego/ 

ubezpieczonego koszty dodatkowe powstałe w 

związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, to 

jest: 

1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego 

mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia 

działaniem powstałego zdarzenia losowego oraz 

zmniejszeniem rozmiaru szkody objętej zakresem 

ubezpieczenia, jeśli środki te były celowe, chociażby 

okazały  

się bezskuteczne; jeżeli nie dojdzie do powstania 

szkody ubezpieczyciel pokryje wydatki  

w kwocie nie większej niż 100 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia; 

2) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, 

ewakuacją, kosztami akcji ratowniczej,  

w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej na podstawie 
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otrzymanych i zapłaconych przez 

ubezpieczającego/ubezpieczonego rachunków, itp.), 

jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub 

niedopuszczenie do ich zwiększenia; 

3) kosztami osuszania, składowania, oszalowania lub 

umocnienia ubezpieczonego mienia, kosztami 

demontażu i montażu, rozmontowania, rozłożenia i 

złożenia; 

4) dodatkowymi kosztami pracy, w szczególności 

godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy i w dni 

wolne od pracy oraz frachtu lotniczego, z wyjątkiem 

frachtu ekspresowego, poniesione w związku ze 

szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność; 

5) czasowym użytkowaniem obcych działek, 

budynków/lokali, instalacji, maszyn lub urządzeń; 

6) kosztami przeniesienia i wyniesienia 

ubezpieczonych rzeczy nieobjętych szkodą do 

zastępczego budynku/lokalu w celu kontynuowania 

prowadzonej działalności lub przechowania/ 

składowania, w tym kosztami transportu, a także 

kosztami powrotu ubezpieczonych rzeczy  

do pierwotnego miejsca lub innego, wskazanego 

przez ubezpieczającego/ubezpieczonego; 

7) kosztami wynikającymi z konieczności użycia 

urządzeń zastępczych lub dokonania zakupów  

w celu wykonania istniejących w chwili powstania 

szkody zobowiązań ubezpieczającego/ 

ubezpieczonego; 

8) kosztami odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich 

elementów wykonanych na specjalne zamówienie, 

powstałe w wyniku trudności z ich ponownym 

zakupem, odbudową, naprawą, montażem itp. - 

dodatkowy podlimit w wysokości 100 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

ubezpieczenia niezależnie od sumy ubezpieczenia; 

9) kosztami wynikającymi ze zwiększonego zużycia 

mediów; 

10) kosztami utraty mediów (np. woda, para, gaz); 

11) kosztami wynikającymi z konieczności 

odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z 

obowiązującymi w momencie dokonywania 

naprawy/odbudowy przepisami prawa (w tym 

decyzjami stosownych władz i organów); 

12) działaniami niezbędnymi w celu informowania 

stałych klientów, dostawców i kontrahentów; 

13) wszelkimi uzasadnionymi i 

udokumentowanymi kosztami i opłatami specjalistów 

(architektów, inżynierów, konserwatorów zabytków), 

związanymi z przygotowaniem wszelkiej 

dokumentacji, szczególnie projektowej i 

konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia (w 

tym mienia o charakterze zabytkowym) do stanu 

sprzed dnia szkody, poniesionymi przez 

ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się 

zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 

2. Koszty dodatkowe są ubezpieczone na pierwsze 

ryzyko. 

3. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu 
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o udokumentowane rachunkami, umowami 

poniesione przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego 

koszty dodatkowe. 

4. Franszyzy i udziały własne – tożsame z 

obowiązującymi w umowie ubezpieczenia, 

obejmującej mienie dotknięte lub zagrożone szkodą.   

5. Limit odszkodowawczy ponad sumę 

ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 

60.  

Klauzula automatycznego pokrycia – z 
uwagi na wartość łącznej SU zgłaszanej do 
ubezpieczenia wnioskujemy o wykreślenie 
zapisu dot. bezskładkowego limitu 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

61.  

Odnośnie Klauzuli automatycznego 
pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że 
nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną 
pod warunkiem, że będą w nich spełnione 
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych określone w 
obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej (pytanie dotyczy 
głównie ryzyka przeniesienia ognia) 

Zamawiający potwierdza, że w odnośnie klauzuli 
automatycznego pokrycia OC, nowe lokalizacje 
zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w 
nich spełnione minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w 
obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej 

62.  

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – 
wnioskujemy o wprowadzenie limitu w 
wys. 100.000 zł lub innego akceptowalnego 
przez Zamawiającego dla kosztów 
poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

63.  

Klauzula poszukiwania przyczyny szkody -  
z uwagi na pokrywający się zakres z 
klauzulą usunięcia przyczyny awarii, 
wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

64.  

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń -  z 
uwagi brak informacji dot. stanu 
zabezpieczeń, prosimy o wykreślenie 
klauzuli. 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 
Jednocześnie Zamawiający zaprasza do dokonania 
lustracji mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.  

65.  

Klauzula miejsc ubezpieczenia -  prosimy o 
dopisanie do treści klauzuli, że nie dotyczy 
mienia komunalnego oraz potwierdzenie, 
oraz że nowo zgłaszane do ubezpieczenia 
budynki komunalne mogą zostać objęte 
ochroną wyłącznie po akceptacji 
Ubezpieczyciela. 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

66.  

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji –
prosimy o modyfikację treści klauzuli 
poprzez usunięcie zapisu:  „oraz budynki i 
budowle przeznaczone do rozbiórki i 
znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, 
urządzenia, wyposażenie przeznaczone do 
likwidacji (lub na złom)” 
Prosimy również o potwierdzenie, że 
klauzula nie dotyczy mienia, dla którego 
wskazano zakres ubezpieczenia 
ograniczony do FLEXA 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 4 do SIWZ w treści definicji Klauzuli 
wyłączenia ryzyka z eksploatacji, która otrzymuje 
brzmienie: 
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez 

względu na postanowienia ogólnych  

bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony 

umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, 

urządzenia i instalacje (występujące w wykazie 

mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji - w 

zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, 

uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek 

statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź 

przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu 

latającego, upadek jego części, przewożonego 

ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, huragan, 
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wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe 

wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, 

lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie 

pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony 

tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk 

ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub 

budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w 

wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, 

ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub 

innych budowli albo ich części lub elementów, bez 

względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub 

zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku 

zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub 

ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub 

odgruzowywania, prowadzonej w związku z 

zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną 

ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla ryzyka 

dewastacji wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa 
klauzula nie dotyczy mienia, którego zakres został 
ograniczony do zakresu podstawowego (flexa). 

67.  

Klauzula ubezpieczenia mienia w 
transporcie prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności w wys. 100.000 zł 
na jeden i wszystkie transporty w okresie 
ubezpieczenia 

Zamawiający ustanawia limit dla Klauzuli mienia w 
transporcie w wysokości 100 000 zł na jeden i 
wszystkie transporty. 

68.  

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy 
ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, 
że klauzula nie ma zastosowania dla 
budynków wyłączonych z eksploatacji oraz 
dla których zakres ubezpieczenia 
ograniczono do FLEXA. 

Zamawiający informuje, że Klauzula dodatkowej 
prewencyjnej sumy ubezpieczenia nie dotyczy 
mienia, którego zakres został ograniczony do 
zakresu podstawowego (flexa). 

69.  
Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy 
ubezpieczenia – prosimy o zmianę limitu na 
200.000 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

VIII – dot. załącznik 6 – wykaz szkód 

70.  

Czy podana szkodowość obejmuje 
wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 
ryzyka, tj. czy podana szkodowość 
uwzględnia wszystkie szkody, jakie 
wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia 
ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest 
szerszy lub przedmiotowo składniki 
mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, 
nie były objęte ochroną – prosimy o pełną 
informację, jakie zdarzenia szkodowe 
(charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce 
w ciągu ostatnich 3 lat. 

Zamawiający informuje, że podana w SIWZ 
szkodowość obejmuje szkody zlikwidowane z 
ubezpieczenie mienia zawartego na podstawie OWU 
TU w następującym zakresie: 
- Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
-Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzanej działalności i posiadanego mienia, 
- Ubezpieczenia komunikacyjne tj.: OC, A, NNW i 
ASS. 
Obecny program ubezpieczeniowy posiada 
rozszerzenia w postaci klauzul dodatkowych oraz 
rozszerzeń do AR oraz OC i podlimitów w nich 
określonych.   
Zamawiający informuje, że dotychczas ubezpieczał 
cale mienia wskazane do ochrony za wyjątkiem 
trzech nieruchomości. Ponadto zamawiający 
informuje, że w ostatnim roku ubezpieczeniowym w 

71.  

W celu oceny informacji o dotychczasowym 
przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
odpowiedź na poniższe pytania:  
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich  3 
lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń 
określonych w SIWZ?  W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o 
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wskazanie różnic; 
b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie 
ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o wskazanie różnic; 
c) 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; 
d) jakie franszyzy / udziały własne miały 
zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 

posiadanych ubezpieczeniach miał następujące 
franszyzy i udziały własne, tj.: 
Franszyza integralna : 

W ubezpieczeniu sprzętu i maszyn budowlanych 
(kosiarka samojezdna Kubota): 
• 500 zł – dla wszystkich szkód na sprzęcie 
rolniczych (ubezpieczona kosiarka została 
określona na polisie jako sprzęt rolniczy). 
Franszyza redukcyjna: 
W ubezpieczeniu sprzętu i maszyn budowlanych 
(kosiarka samojezdna Kubota): 
• 1 000 zł – dla szkód wynikających z kolizji, 
wypadków bez udziału innych uczestników ruchu 
drogowego, wtargnięciem zwierząt, błędem w 
obsłudze, 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 
• 200 zł – dla szkód wynikających z uszkodzenia 
sprzętu elektronicznego (biurowego, 
elektronicznego), 
• 400 zł – dla szkód wynikających z uszkodzenia 
sprzętu elektronicznego : medycznego, 
alarmowego, pomiarowego, automatyki 
przemysłowej i innego, 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 
• 1 000 zł – dla każdej szkody zgłoszonej z 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Udział własny: 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych: 
• 10% wartości szkody dla szkód wynikających z 
dewastacji na polisie ubezpieczenia budynków 
wielomieszkaniowych, 
• 10% wartości szkody dla szkód polegających 
na kradzieży zwykłej na polisie ubezpieczenia 
budynków wielomieszkaniowych, 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 
• 15% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł – dla 
szkód na sprzęcie elektronicznym starszym niż 4 
lata, 
• 15% wartości szkody – dla szkód na sprzęcie 
elektronicznym przenośnym użytkowanym poza 
miejscem ubezpieczenia. 

72.  

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. 

Zamawiający informuje, że nie posiada jednostek 
podległych. 

 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 
wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 
 
 



16 
 
 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się 
przesunięcia terminu składania ofert. Obowiązuje zmieniony na dzień 16.07.2019 r. 
termin składnia ofert. 


