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Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2) 

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

ODPOWIEDZI 
 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym 
postępowaniu 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 
W nawiązaniu do  zamówienia publicznego na  ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania /wprowadzenie 
korekt do SIWZ 

1.  

Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy 
budowlanej budynków , których wiek 
przekracza 50 lat lub wyznaczenie franszyzy na 
te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN.  
Prosimy o dopisanie do listy wyłączeń 
zakresowych w/w klauzuli następującego 
punktu/wyłączenia: 
„Nie jest katastrofą budowlaną: 
(…) 
 - uszkodzenie lub zniszczenie budynku 
przeznaczonego do rozbiórki lub likwidacji „ 

Zamawiający nie wyraża zgody na 
ograniczenie ryzyka katastrofy budowlanej 
dla budynków których wiek przekracza 50 
lat w tym zakresie nie wprowadza również 
żądnych dodatkowych franszyz. 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z 
zakresu ubezpieczenia katastrofy 
budowlanej uszkodzenie lub zniszczenie w 
budynku przeznaczonego do rozbiórki lub 
likwidacji. 

2.  

Prosimy o potwierdzenie, iż  przedmiotem 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w 
okresie trwania umowy nie będą szklarnie , 
inspekty, namioty , tunele foliowe? Jeżeli wśród 
zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje 
się powyższe mienie (lub planowane jest 
włączenie przedmiotu w okresie 
ubezpieczenia) wnioskujemy o udostępnienie 
wykazu takiego wraz ze wskazaniem wartości  
jednostkowych  - oraz prosimy  o ograniczenie 
zakresu dla tego przedmiotu ubezpieczenia do 
FLEXA. 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza i nie 
zgłosi w okresie wykonania zamówienia 
takich składników majątku jak szklarnie , 
inspekty, tunele foliowe 

3.  

Prosimy o potwierdzenie, iż  przedmiotem 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w 
okresie trwania umowy nie będą naziemne linie 
przesyłowe o długości powyżej 1000m? Jeżeli 
wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia 
znajduje się powyższe mienie (lub planowane 
jest włączenie przedmiotu w okresie 
ubezpieczenia) wnioskujemy o wyłączenie ich z 
zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
w okresie trwania umowy nie będą 
naziemne linie przesyłowe. 

4.  
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone 
do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone 

Zamawiający potwierdza, że mienie 
zgłoszone do ubezpieczenia są 



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.) 

zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa. 

5.  

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane 
zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są 
użytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 
r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy 
Prawo Budowlane. 

Zamawiający potwierdza, że obiekty 
budowlane zgłoszone do ubezpieczenia są 
użytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

6.  

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: 
a) przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 
oraz jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, 
spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 

Zamawiający potwierdza, że obiekty 
budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne zgłoszone do ubezpieczenia 
podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu zgodnie z 
przepisami prawa. 

7.  

Czy  przedmiotem ubezpieczenia na dzień 
składania oferty są budynki wyłączone z 
eksploatacji/pustostany dłużej niż 90 dni lub 
jakiekolwiek mienie przeznaczone do 
likwidacji? W jaki sposób Zamawiający 
zabezpiecza takie mienie?  

- czy mienie zabezpieczone jest przed 
dostępem osób trzecich? 

- czy odłączone zostały wszystkie media? 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej 
wyłączony z eksploatacji są budynki przy ul. 
Pileckiego 6  oraz Kościuszki 10. Mienie jest 
zabezpieczone przed wejściem przez osoby 
niepowołane oraz zostały odłączone w nim 
media (woda, prąd). Ponadto w każdej 
chwili może zostać ponownie użytkowane. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
zakres dla tych budynków został 
ograniczony do zakresu podstawowego 
(flexa). 

8.  Czy  wśród zgłoszonych do ubezpieczenia Zamawiający informuje, że wśród 



budynków znajdują się budynki wyłączone z 
eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? 
Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony 
ubezpieczeniowej 

zgłoszonych do ubezpieczenia budynków 
nie znajdują się budynki wyłączone z 
eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki. 

9.  

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

Zamawiający informuje, że następujący 
budynek jest w złym stanie technicznym: 
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. 
Pileckiego 6  
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. Ks. A 
Kwiatkowskiego 23 
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. 
Kościuszki 10 
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. 
Pileckiego 8  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
zakres ubezpieczenia dla wszystkich tych 
budynków zostaje ograniczony do zakresu 
podstawowego (flexa). 

10.  

Czy wśród budynków opisanych w załączniku  
w kolumnie „ściany/konstrukcja” jako 
konstrukcja stalowa znajdują się budynki ze 
ścianami warstwowymi wypełnionymi 
poliuretanem ? 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 
1b zakładka 1 podał pełną posiadaną przez 
siebie wiedzę na temat budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia. 

11.  

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają 
przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 
lat? Jeśli nie, prosimy  o informację, które z nich 
takich remontów nie posiadają    

Zamawiający informuje, że dokonuje 
remontów swoich budynków zgodnie z 
bieżącymi potrzebami i możliwościami 
finansowymi Zmawiającego. 

12.  

Prosimy o potwierdzenie , że wszelkie nowe 
rodzaje mienia, które ubezpieczane będzie w 
ciągu trwania umowy ubezpieczenia (tzn. 
mienie wymienione w SIWZ ale nie 
uwzględnione w formularzu oferty składanej 
przez wykonawcę) będzie obejmowane 
ochroną ubezpieczeniową wyłącznie pod 
uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela. 
Ubezpieczyciel rezerwuje sobie prawo do 
zadania dodatkowych  pytań  dotyczących 
zabezpieczeń, stanu i lokalizacji nowych takich 
nowych przedmiotów ubezpieczenia przed 
objęciem ochroną ubezpieczeniową. 

Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie 
nowych rodzajowo nie opisanych w SIWZ 
składników majątku będzie wymagało 
zgody ubezpieczyciela. 

13.  

W związku ze zbiórką  odpadów komunalnych 
czy pojemniki na odpady udostępnione 
Klientom? 

Zamawiający informuje, że pojemniki na 
odpady są udostępniane w zabudowie 
wielorodzinnej (są własnością BPK Sp. z o.o. 
ale nie są zgłaszane do ubezpieczenia), w 
zabudowie indywidualnej pojemniki są 
własnością Gminy Bychawa 

14.  

Jaka łączna wartość tego mienia (ile 
pojemników i o jakiej przeciętnej wartości)? 
Czy pojemniki  były dotychczas ubezpieczane? 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza i 
nigdy nie zgłaszał do ubezpieczenia 
pojemników na odpady systemem sum 
stałych.  

15.  
Jaka procentowo część znajduje się na 
prywatnych posesjach , a jaka jest w 
pozostałych lokalizacjach (np. w altankach w 

Zamawiający informuje, że około 90% 
pojemników znajduje się na prywatnych 
posesjach, pozostałe w altankach. 



spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach 
mieszkaniowych)? 

16.  

Jakie  maksymalne ilości odpadów składowane 
są  w PSZOK 

Zamawiający nie wymaga ochrony 
ubezpieczeniowej dla PSZOK. ponieważ 
posiada gwarancję bankową która stanowi 
zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w 
wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów 
wykonania zastępczego :decyzji o której 
mowa w art. 26 ust. 2 Ustawy o odpadach 
oraz obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 
ww Ustawy. 

17.  

Jaka jest odległość wiat lub placów składowych 
z odpadami od pozostałego ubezpieczanego 
mienia? 

Zamawiający informuje, że plac składowy 
znajduje się w sąsiedztwie budynków 
PSZOK. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że odpady są na bieżąco 
przekazywane do Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów,  
magazynowana  jest tylko  ilość odpadów do 
momentu zebrania ilości transportowych. 

18.  

Prosimy o dopisanie do treści  klauzuli miejsc 
ubezpieczenia  następującego zdania. „Ochroną 
ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli 
objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na 
terytorium Polski, spełniające wymogi 
zabezpieczenia mienia określone w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia lub mienie to jest 
zabezpieczone w ten sam lub nie gorszy sposób 
niż pozostałe lokalizacje Zamawiającego 
wykazane w SIWZ 

Zamawiający potwierdza, że nowo 
zgłaszane miejsca ubezpieczenia będą 
spełniały warunki dotyczące zabezpieczeń 
opisanych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego 

19.  

Prosimy o modyfikację Klauzuli wyłączenia 
ryzyka z eksploatacji poprzez dopisanie treści: 
 
(…)Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
budynki, urządzenia i instalacje (występujące w 
wykazie mienia  i przyszłe) wyłączone z 
eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni - (…) 
oraz 
  
     „Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli 
obowiązuje pod warunkiem, że: 
- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
grzewczych i technologicznych w tych 
budynkach została usunięta woda, inne ciecze 
oraz para, 
- budynek odłączony jest od źródła zasilania 
elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. 
-mienie zabezpieczone jest przed dostępem 
osób trzecich 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na 
zły stan techniczny lub przeznaczone do 
likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony 
ubezpieczeniowej.” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
w 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, budowle, urządzenia i instalacje 
(występujące w wykazie mienia i przyszłe) 
wyłączone z  eksploatacji przez okres 
dłuższy niż 60 dni , w tym znajdujące się w 
budynkach i budowlach mienie, maszyny, 
urządzenia, wyposażenie - 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, 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 50 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia). 
Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli 
obowiązuje pod warunkiem, że: 
- z urządzeń i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych i 
technologicznych w tych budynkach została 
usunięta woda, inne ciecze oraz para, 
- budynek odłączony jest od źródła zasilania 
elektrycznego i zamknięty został dopływ 
gazu. 
-mienie zabezpieczone jest przed dostępem 
osób trzecich 

20.  

Czy zamawiający produkuje/ wytwarza energię 
cieplną lub elektryczną? 

Zamawiający informuje, że energia cieplna 
jest produkowana wyłącznie na własne 
potrzeby do ogrzewania budynków 
biurowych. 

21.  

Czy Zamawiający wykorzystuje do wytwarzania 
energii (cieplnej lub elektrycznej) jako paliwo 
węgiel kamienny? Jeśli tak to w jakiej proporcji 
do innych źródeł energii? 

Zamawiający informuje, że do ogrzewania 
wykorzystuje jedynie węgiel kamienny.  

22.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach części I 
SIWZ   Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia 
wysypiska śmieci lub zakładu: utylizacji 
śmieci/odpadów. 

Zamawiający potwierdza, że w ramach 
zamówieni nie wymaga ubezpieczenia 
wysypiska śmieci ani zakładu utylizacji 
śmieci/odpadów.  

23.  

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU 
Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
lub ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający wprost włączył je do 
zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU 
Wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają 
one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 
opisanego w SIWZ. 



24.  

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

Zamawiający potwierdza, że limity 
odpowiedzialności wprowadzone zapisami 
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy 
zawartej na podstawie niniejszego 
zamówienia niezależnie od postanowień 
OWU Wykonawcy 

25.  

Prosimy o potwierdzenie , iż w zakresie 
Klauzuli odnowienia lub odtworzenia 
dokumentów Ubezpieczyciel  odpowiada za 
koszty odtworzenia dokumentów; wartość 
historyczna, sentymentalna, kulturowa jest 
poza zakresem pokrycia ubezpieczeniowego. 

Zamawiający potwierdza, że zakresie 
Klauzuli odnowienia lub odtworzenia 
dokumentów Ubezpieczyciel odpowiada za 
koszty odtworzenia dokumentów; wartość 
historyczna, sentymentalna, kulturowa jest 
poza zakresem pokrycia 
ubezpieczeniowego. 

26.  

Prosimy o zmianę ust. 1. Klauzuli ubezpieczenia 
kosztów dodatkowych na następujące 
brzmienie: 
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
uzasadnione i udokumentowane przez 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego -powstałe w 
związku ze szkodą objętą zakresem 
ubezpieczenia- nakłady związane z:” 
 
Brak akceptacji powyższego uniemożliwi 
Wykonawcy złożenie oferty. 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z 
treścią Klauzuli ubezpieczenia kosztów 
dodatkowych obejmuje ochroną pokrycie 
kosztów poniesionych w związku z 
powstałą szkodą objętą zakresem 
ubezpieczenia. 

27.  

Prosimy o dodanie w definicji kradzieży 
zwykłej  - Warunki obligatoryjne zapisu 
następującej treści: 
„.. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli 
wyłączone jest mienie znajdujące się na placach 
budów.” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
w definicji kradzieży zwykłej, która 
otrzymuje brzmienie: 
Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w 
celu przywłaszczenia mienia bez zniszczenia 
zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, 
groźby jej użycia bądź doprowadzenia 
osoby do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności. Kradzież zwykła dotyczy 
również mienia niezabezpieczonego z 
powodu jego naturalnego umiejscowienia. 
Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 
warunkiem, że ubezpieczony powiadomi o 
tym fakcie policję niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 3 dni, po 
stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody. 
Ochrona ubezpieczeniowa w związku ze 
zrealizowaniem się ryzyka kradzieży 
zwykłej nie dotyczy gotówki i wartości 
pieniężnych oraz mienia znajdujące się na 
placach budów. 

28.  
Prosimy o ustanowienie  limitu kradzieży 
zwykłej w wysokości 5000,00 PLN. 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

29.  

Prosimy o usunięcie zapisu: „Uwaga: jeśli 
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują 
limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
w definicji kradzieży zwykłej, która 
otrzymuje brzmienie: 
Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez 



lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w 
klauzuli, wówczas zastosowanie mają 
wyłącznie postanowienia ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia.” z 
treści Klauzuli ubezpieczenia przepięć. 

względu na postanowienia ogólnych bądź 
szczególnych warunków ubezpieczenia, 
strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają 
szkody powstałe wskutek wszelkich 
przepięć, w tym również bezpośrednio lub 
pośrednio wskutek wyładowania 
atmosferycznego, bezpośredniego lub 
pośredniego uderzenia pioruna (szkody 
spowodowane gwałtownym wzrostem 
napięcia w sieci elektrycznej w wyniku 
wyładowań atmosferycznych) lub zmian 
parametrów prądu elektrycznego (zmiany 
napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym 
szkody powstałe z przyczyn leżących po 
stronie zakładu energetycznego) lub 
wzbudzania się niszczących sił 
elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w 
urządzeniach przeciwprzepięciowych 
polegające na ich uszkodzeniu wskutek 
prawidłowego zadziałania (np. przepalenie 
wkładek topikowych, bezpieczniki, 
wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje 
wszystkie grupy mienia. 
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Ryzyko bezpośredniego oraz 
pośredniego uderzenia pioruna objęte jest 
ochroną do pełnej wysokości sum 
ubezpieczenia. 

30.  

W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat 
prosimy o podanie kiedy zostały wykonane 
następujące remonty:  
a) Wymiana instalacji elektrycznej,  
b) Wymiana pokrycia dachowego,  
c) Wymiana konstrukcji dachu,  
d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  
e) Wymiana stolarki okiennej,  
f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  
g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa 

Zamawiający informuje, że dokonuje 
remontów swoich budynków zgodnie z 
bieżącymi potrzebami i możliwościami 
finansowymi Zmawiającego. 

31.  

Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy 
o wyłączenie zapisu w pkt. 10 ("W razie 
konieczności uzupełnienia niezbędnych 
dokumentów i informacji Wykonawca może 
tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego 
bądź innych osób zainteresowanych 
(ubezpieczający, ubezpieczony)".) w 
odniesieniu do ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. 

Zamawiający informuje, że w 
obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód 
nie ograniczył ilości kontaktów ze strony 
Ubezpieczyciela  w celu uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia niezbędnych 
wyjaśnień niezbędnych do zakończenia 
procesu likwidacji szkody. Ubezpieczyciel 
nie może powtórnie żądać dokumentów i 
informacji wcześniej przekazanych, a 
konsekwencje ich zagubienia lub utraty 
przez wykonawcę w żadnym razie nie mogą 
obciążać zamawiającego i wpływać na 



wydłużenie procesu likwidacji szkody i 
wypłaty należnego odszkodowania. 
Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy 
wykonawca udowodni lub 
uprawdopodobni, że żądane dokumenty lub 
informacje do niego nie dotarły. 

32.  

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU 
Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
lub ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający wprost włączył je do 
zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na 
pytanie w punkcie 23.  

33.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony 
nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego 
odpowiedzialności wykraczającej poza 
ustawową odpowiedzialność. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem 
ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego 
odpowiedzialności wykraczającej poza 
ustawową odpowiedzialność. 

34.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony 
nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego 
zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 
wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem 
ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego 
umownego zwiększenia odpowiedzialności 
poza zakres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów albo umownego 
przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

35.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC 
organizatora imprez ochrona będzie 
obejmować szkody wyrządzone przez członków 
rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. 
Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, 
to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie 
Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność 
za tego rodzaju szkody. 

Zamawiający informuje, że nie wymaga 
ochrony w zakresie OC organizatora imprez.  

36.  

Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu 
organizacji, współorganizowania i 
przeprowadzania imprez, w tym imprez 
masowych, np. kulturalnych, sportowo - 
rekreacyjnych, artystycznych, 
okolicznościowych i innych, niepodlegających 
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora 
imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie 
możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela 
regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim 
osoba inna niż Ubezpieczony lub jego 
pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w 
przypadku winy umyślnej). 

37.  

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z 
tytułu organizacji/współorganizacji, 
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym 



poza miejscem ubezpieczenia (zawody, 
wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy 
sportów/imprez  lotniczych(wszelkiego 
rodzaju) oraz sportów ekstremalnych 
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka 
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych 
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza 
się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 
spadochronem, jazda na nartach i 
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich 
(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 
górskie), le parkur, kitesurfing. 

38.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 
oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów 

Zamawiający potwierdza, że zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje szkód powstałych  
w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a 
także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem 

39.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej, a także udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych 
świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich 
jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, 
pobieranie krwi i krótkotrwałe jej 
przechowywanie) oraz zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia. 

Zamawiający potwierdza, że zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności, medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

40.  

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. 

Zamawiający potwierdza, że nowo 
zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje będą 
spełniały minimalne wymagania dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych 
określonych w przepisach prawa 

41.  

Prosimy o podanie ilości lokali, którymi 
zarządza Zamawiający? 

Zamawiający informuje, że zarządza: 
- 8 wspólnotami mieszkaniowymi (każda ze 
wspólnot posiada własne ubezpieczenie 
majątkowe), ilość lokali gminnych we 
wspólnotach -27  , ilość lokali pozostałych 
własnościowych - 66 
- lokalami gminnymi znajdującymi się poza 



wspólnotami mieszkaniowymi - 29. 

42.  
Prosimy o potwierdzenie ,iż OC nie obejmuje 
szkód z tytułu zarządcy drogi. 

Zamawiający potwierdza, że OC nie 
obejmuje szkód z tytułu zarządcy drogi.  

43.  

Prosimy o potwierdzenie, ze działalność  
Zamawiającego jako zarządcy nieruchomości 
polega na zarządzaniu własnymi 
nieruchomościami w postaci budynków, 
chodników etc.i intencją Zamawiającego nie jest 
ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy 
(podstawowe ani nadwyżkowe) 

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga 
ochrony w zakresie obowiązkowego OC 
zarządcy. (podstawowego oraz 
nadwyżkowego). 

44.  

Prosimy o potwierdzenie, że  z zakresu OC 
opisanego  w SIWZ wyłączone są następujące 
działalności lub działalności  te prowadzone są 
przez przedsiębiorstwa nieujęte w  
przedmiotowym SIWZ: 
 - konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych  
- zakłady/przedsiębiorstwa komunikacji 
autobusowej lub busowej 
- szpitale  
- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
(zwane WORD) 

Zamawiający potwierdza, że z zakresu OC 
opisanego w SIWZ wyłączone są 
następujące działalności lub działalności  te 
prowadzone są przez przedsiębiorstwa 
nieujęte w  przedmiotowym SIWZ: 
 - konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych  
- zakłady/przedsiębiorstwa komunikacji 
autobusowej lub busowej 
- szpitale  
- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
(zwane WORD) 

45.  

W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności 
wskazany powyżej może ulegać zmianie.” 
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 działalności innych niż wymienione 
w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy. 

46.  

Prosimy o potwierdzenie, ze działalność  jako 
zarządcy/administratora  nieruchomości, 
chodników i dróg  polega na zarządzaniu 
własnymi nieruchomościami w postaci 
budynków, chodników, dróg (wewnętrznych) 
etc.i intencją Zamawiającego nie jest 
ubezpieczenie OC zarządcy dróg 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 
w punkcie 43. 

47.  

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w 
zakresie czystych strat finansowych nie ponosi 
odpowiedzialności  za szkody: 
1) związanych z działalnością: 
a) bankową lub ubezpieczeniową, 
b) księgową lub finansową, 
c) leasingową, 
d) dotyczącą przetwarzania danych lub 
instalacji oprogramowania, 
e) reklamową,  
f) pośredników turystycznych i 
organizatorów turystyki, 
g) polegającą na wszelkiego rodzaju 
doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 
kosztorysowaniu; 

Zamawiający informuje, że dla 
ubezpieczenia OC czystych strat 
finansowych nie określił katalogu wyłączeń 
dlatego w tym zakresie zastosowanie mają 
OWU Wykonawcy. 



2) związanych z dokonywaniem 
wszelkiego rodzaju płatności;  
3) związanych z wykonywaniem usług 
projektowych lub kierowaniem budowy; 
4) wynikających z niedotrzymania 
terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub 
zwłoki;  
5) wynikających z czynów nieuczciwej 
konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, 
zawodowej;  
6) powstałych w wyniku utraty 
dokumentów, pieniędzy, papierów 
wartościowych;  
7) związanych ze sprawowaniem 
funkcji członka organu władz spółki 
kapitałowej;  
8) związanych ze stosunkiem pracy; 
9) polegające na zapłacie przez 
ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, 
odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek 
lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz 
należności publicznoprawnych  
10) wynikających z niewydania lub 
wydania wadliwego aktu normatywnego albo 
decyzji administracyjnej, chyba że do umowy 
ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko; 
11) związanych z naruszeniem dóbr 
osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także 
praw autorskich, patentów, znaków 
towarowych lub praw ochronnych na wzory 
użytkowe lub zdobnicze; 
12) wyrządzonych przez wszelkiego 
rodzaju wirusy komputerowe lub podobne 
programy zakłócające pracę systemu 
komputerowego lub sieci teleinformatycznej; 
13) w postaci roszczeń, które mogą być 
dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi 
lub gwarancji jakości oraz roszczeń o 
wykonanie zobowiązania lub jego należyte 
wykonanie  albo wykonanie zastępcze, w tym o 
zwrot kosztów poniesionych na poczet 
wykonania lub należytego wykonania 
zobowiązania; 
14) w postaci kosztów poniesionych w 
związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym 
także rzeczy zawierającej produkt 
wprowadzony do obrotu przez 
Ubezpieczonego; 
15) powstałych w ramach OC wzajemnej; 
16) wyrządzonych w związku z 
nieodbyciem się imprezy 

48.  W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej Zamawiający potwierdza, że szkody 



za szkody wyrządzone w środowisku 
naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, 
prosimy o potwierdzenie, że: 
 
- dotyczy to  szkód wskutek  zdarzeń nagłych, 
nieprzewidzianych i niezamierzonych przez 
Ubezpieczonego oraz 
-  wyłączone są szkody w środowisku 
naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie z 13-04-2007 (transpozycja 
Dyrektywy UE 2004/35/WE) 

wyrządzone w środowisku naturalnym 
dotyczą tylko zdarzeń nagłych, 
nieprzewidzianych i niezamierzonych przez 
Ubezpieczonego oraz wyłączone są szkody 
w środowisku naprawiane w oparciu o 
przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 
(transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE). 

49.  

Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy 
o wyłączenie zapisu : "W razie konieczności 
uzupełnienia niezbędnych dokumentów i 
informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie 
zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób 
zainteresowanych (ubezpieczający, 
ubezpieczony)" lub dodanie zapisu: „chyba, że 
ujawnione zostaną dodatkowe okoliczności 
wymagające wyjaśnienia.” Prosimy o 
wyjaśnienie intencji tego zapisu. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 
w punkcie 31. 

50.  

W związku zapisem : „Zamawiający 
(ubezpieczony) ma prawo do wglądu do 
dokumentacji złożonej przez poszkodowanego 
u wykonawcy”, prosimy o dodanie zapisu ,iż 
stanie się to przy uwzględnieniu wewnętrznych 
procedur bezpieczeństwa Wykonawcy (m.in. 
związanymi z obecną sytuacją epidemiczną) 

Zamawiający potwierdza, że wgląd do akt 
sprawy odbędzie według wewnętrznych 
procedur bezpieczeństwa Wykonawcy. 

51.  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ,iż wypłaty 
odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą 
dokonywane przez Wykonawcę na rachunek 
bankowy Zamawiającego bądź 
poszkodowanego") nie dotyczy ubezpieczenia 
OC. 

Zamawiający potwierdza, że zapis ,iż 
wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń 
majątkowych będą dokonywane przez 
Wykonawcę na rachunek bankowy 
Zamawiającego bądź poszkodowanego") nie 
dotyczy ubezpieczenia OC. 

52.  
Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną 
działalności innej niż  opisana w SIWZ będzie 
wymagało każdorazowej zgody Wykonawcy.. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 
w punkcie 45. 



53.  

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia 
wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko 
czynności, których wykonywanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w 
zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 
agenta ubezpieczeniowego, który z racji na 
specyfikę swojej działalności regulowanej 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym świadczy usługi na 
podstawie umowy agencyjnej, a nie na 
podstawie umowy o pracę? 

Zamawiający informuje, że w niniejszym 
zamówieniu nie przedstawia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych.  

54.  

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we 
wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o 
odstąpienie od wymogu stosowania się do 
zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

55.  

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar 
umownych przewidzianych w razie braku 
stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

56.  

W związku  z organizacją pracy w zakładzie 
Wykonawcy wynikłą z  ograniczeń  sanitarnych 
związanych  z COVID-19 Pełnomocnik 
Wykonawcy nie dysponuje papierowym 
oryginałem pełnomocnictwa, przedstawia 
jednak podpisane  przez reprezentantów   w 
wersji elektronicznej pełnomocnictwo z 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 
(w wersji załączonej do wiadomości email).Czy  
Zamawiający przewiduje złożenie 
pełnomocnictwa w formie  elektronicznej z 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi w 
trakcie składania ofert? Jeśli tak, to jaką 
procedurę składania takich pełnomocnictw 
przewidział?  
Prosimy o naniesienie adekwatnych zapisów w 
SIWZ w związku z zaistniała wyjątkową 
sytuacją. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
pełnomocnictwa w formie elektronicznej z 
kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. W związku z powyższym 
dokonuje się zmiany treści SIWZ, pkt 9.9.3., 
który otrzymuje brzmienie: 
9.9.3. Pełnomocnictwo (w formie 
oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie 
lub formie elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) do 
występowania w imieniu wykonawcy w 
przypadku, gdy oferty i dokumentów 
składających się na ofertę nie podpisuje 
osoba uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
 

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

składaniu ofert. 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. 
 

 
Z poważaniem 
 
 


