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PFiZP 271.1.2020        Stawiszyn 09 marca 2020 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i 

Miasta Stawiszyn” 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 

ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

18436 r), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

 

Pytanie 1 

 
W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród 

deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem 

oraz obiekty tymczasowe. 

 

Odpowiedź:  

Nie ma takich obiektów. 

 

Pytanie 2 
Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana  

z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz  

z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Nie 

 

Pytanie 3 
Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach dotkniętych 

powodzią w przeciągu ostatnich 10 lat 

Odpowiedź:  

Nie 

 

Pytanie 4 
Prosimy o wyłączenie w odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób 

zakaźnych, szkód wynikających z HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD 

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie z zakresu szkód wynikających z 

przeniesienia chorób zakaźnych, szkód wynikających z BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz 

vCJD 

 

Pytanie 5 
Prosimy o informację czy pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. Obsługiwane są przez 

profesjonalne firmy mające przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu 

imprez;  

 

Odpowiedź:  

Firmy obsługujące pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. zawsze posiadają odpowiednie 

przeszkolenie  i uprawnienia do przeprowadzenia tego typu imprez 

 

Pytanie 6 
Do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub 

nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody 

spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, prosimy o informacje: 

a. Kto jest odpowiedzialny za konserwacje pieców i instalacji gazowych oraz pieców 

c.o. 

b. Czy w budynkach w których znajdują się w/w urządzenia powołani są zarządcy  

c. Jak często przeprowadzane są kontrole systemów wentylacyjnych 

d. Prosimy o wykaz budynków, w których znajdują się w/w urządzenia wraz z 

określeniem ilości, wieku oraz stanu technicznego pieców i instalacji gazowych 

oraz pieców c.o. 

 

Odpowiedź:  

a) Brak pieców i instalacji gazowych. W budynku ul. Kaliska 14 – Piec C.O. 

(ZGKiM); w budynku Zamkowa 1 Piec C.O. (ZGKiM); w budynku Zbiersk-

Cukrownia 246 Piec C.O. (ZGKiM); w budynku ul. Starościńska 11 – Piec C.O. 

(ZGKiM) te tylko budynki mają kotłownie, w pozostałych budynkach 

mieszkalnych sami Najemcy ogrzewają swoje lokale.  

b) W budynkach posiadających kotłownie zarządza Kierownik ZGKiM  

c) Raz w roku przegląd kominiarski. 

d) Brak pieców i instalacji gazowych.  

 W budynku ul. Kaliska 14 – Piec C.O. (2 lata); w budynku Zamkowa 1 Piec C.O. 

(11 lat); w budynku Zbiersk-Cukrownia 246 Piec C.O. (11 lat); w budynku ul. 

Starościńska 11 – Piec C.O. (10 lat), stan wszystkich pieców dobry. 

Pytanie 7 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 12.03.2020r. 

 

Odpowiedź:  

Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15 
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Pytanie 8 
Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci? 

 
Odpowiedź:  

Nie 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem? 

 

Odpowiedź:  

Nie 

 

Pytanie 10 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to 

proszę o wskazanie które to budynki. 

Odpowiedź:  

Nie 

 

Pytanie 11 
Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i 

innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

 
Odpowiedź:  

Objazd dróg gminnych odbywa się z częstotliwością od 2 do 4 tygodni. Częstotliwość może 

ulec zmianie w przypadkach szczególnych np. w warunkach zimowych, w przypadku 

wpłynięcia zgłoszenia uszkodzenia jezdni drogi itp. 

 

Pytanie 12 
Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są 

budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane, pustostany. Prosimy o ich wskazanie, 

jeżeli są pustostany prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone? Czy zamawiający 

wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla pustostanów do zakresu Flexa? 

Odpowiedź:  

Zamawiajacy nie posiada takich budynków. 

Pytanie 13 
Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są 

budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich 

wskazanie 

Odpowiedź:  

Nie ma takich budynków 

 

Pytanie 14 

Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową? (PML) 

 

Odpowiedź:  
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Szkoła Podstawowa w Stawiszynie, ul. Szkolna 8 – budynki, budowle wraz z wyposażeniem i 

sprzętem elektronicznym -  około 16 000 000 zł  

 

Pytanie 15 
Czy place zabaw, siłownie zewnętrze są  odpowiednio zabezpieczone? Czy są monitorowane? 

Czy są przeprowadzane przeglądy? 

Odpowiedź:  

Place zabaw, siłownie zewnętrzne są odpowiednio zabezpieczone. Przeprowadzane są 

przeglądy raz do roku. 

 

Pytanie 16 
W okresie zimowym odśnieżanie Gminy jest przeprowadzane przez Gminę czy Firmy 

zewnętrzne? Czy są prowadzone protokoły? 

Odpowiedź: 

W okresie zimowym odśnieżanie Gminy odbywa się przez firmę zewnętrzną wyłonioną w 

zapytaniu ofertowym. Prowadzone są protokoły. 

 

Pytanie 17 
Czy Gmina posiada mosty? Jeżeli tak to jaki jest  ich  stan techniczny? 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie 18 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli 72 godzin? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 19 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy proponowany limit 100 000 zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 20 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez podwykonawców proponowany limit 100 000 zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 21 

Czy na imprezach masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu są 

przeprowadzane pokazy sztucznych ogni, jeżeli tak to czy zamawiający wyraża zgodę na 
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wprowadzenie zapisu oraz limitu: Pokazy sztucznych ogni przeprowadzane przez Firmy do 

tego uprawnione? Proponowany limit 300 000 zl? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że pokazy sztucznych ogni są 

przeprowadzane tylko przez podmioty wyspecjalizowane. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmniejszenie limitu. 

 

Pytanie 22 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem dróg, chodników ulic i mostów 

proponowany limit 300 000 zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 23 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód związanych z zalaniem 

proponowany limit 200 000 zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 24 
Prosimy o informację, czy od 1996 roku na terenach  wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła 

powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie. 

Odpowiedź: 

Nie, powódź na ternie Gminy nie wystąpiła. 

Pytanie 25 
Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 

zalewowych, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie. 

Odpowiedź: 

Nie znajdują się na terenach zalewowych 

Pytanie 26 
Prosimy o udzielenie informacji, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest narażone 

na podtopienia ? 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie 27 
Czy obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym, i podlegają 

regularnie przeprowadzanym przeglądom technicznym? 
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Odpowiedź: 

W obiektach są przeprowadzane przeglądy wymagane przepisami prawa. 

Pytanie 28 
Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na terytorium państw:  Iran, Izrael, Turcja, 

Tunezja, Maroko, Azerbaijan. 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie 29 
1. Proszę o podanie modelu pojazdu   

PKAKX10 Volkswagen Kombi 

 
Odpowiedź: 

Model/ typ pojazdu” 7HC Kombi 

 

Pytanie 32 
Proszę o zmianę zapisów z ,, Zakres terytorialny AC: RP, pozostałe kraje europejskie oraz 

kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – tylko w zakresie ryzyka 

kradzieży pojazdu - terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.” na  ,, Ubezpieczenie 

obejmuje szkody powstałe na terytorium Europy i innych krajów europejskich (Rosja i Turcja 

w europejskich częściach ich terytorów) oraz na terytorium Maroka, Izraela i Tunezji, z 

zastrzeżeniem jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki, na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w 

wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z 

wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego 

wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 33 
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 zdrowotnych oraz zarządzaniem 

jednostkami służby zdrowia, z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez 

personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 34 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia o OC za szkody 

wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych nie będzie 

obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych 

encefalopatii gąbczastych.  

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 35 
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 motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 36 
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 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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 37 
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.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 38 
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). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 39 
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Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu  do kwoty 

200.000,00 zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiąjącego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 40 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej  

pkt 4.22 za szkody powstałe  w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do 

kwoty 100.000,00 zł.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 41 
Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnego zakresu ochrony pkt. 4.3 - 

odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 

swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. 

Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko 

życie i zdrowie człowieka. 

 

Pytanie 42 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej  

pkt 4.23 za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą 

wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi (…) w związku z 

gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 43 
Prosimy o wskazanie iloma lokalami mieszalnymi/użytkowymi zarządza/administruje 

Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne. 

 

Odpowiedź: 

ZGKiM zarzadza 61 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami użytkowymi 

 

Pytanie 44 
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko 

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 
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naturalnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 45 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 46 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy 

sumy gwarancyjnej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 47 
Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: 

pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją 

pokazów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgode na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 48 
Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg: 

a)czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom   zewnętrznym 

(jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) 

b)prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących: 

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na     

bezpieczeństwo użytkowników dróg 

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia 

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie   

znaków) 

c) stan zarządzanych dróg 

 

Odpowiedź: 

ad. a) tak/ tak 

ad. b) – objazd dróg gminnych odbywa się z częstotliwością od 2 do 4 tygodni. Częstotliwość 

może ulec zmianie w przypadkach szczególnych np. w warunkach zimowych, w przypadku 

wpłynięcia zgłoszenia uszkodzenia jezdni drogi itp. 

-w przypadku zgłoszenia w trakcie dni pracy reakcja na zgłoszenie następuje w ciągu 24 

godzin. Czas reakcji ulega wydłużeniu w dni wolne od pracy 

- standardowym działaniem zarządcy dróg gminnych jest oznakowanie znakami drogowymi 

pionowymi miejsca wystąpienia zagrożenia, do czasu sunięcia 

ad. c) dobry 
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Pytanie 49 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o 

odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach 

parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie 

obejmuje kradzieży pojazdów  i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 50 
Prosimy o zmianę zapisu : 

 Zakres terytorialny teren RP  a w przypadku podróży zagranicznych teren całego świata, 

z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. 

na: 

Zakres terytorialny teren RP  a w przypadku podróży służbowych teren całego świata, 

z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 51 
Prosimy w pkt. 4.28 – OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowywanie (OC szatni)  

- o poniższą zmianę: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach 

wartościowych, wyrobach jubilerskich, kluczykach  pozostawionych w szatniach.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 52 
Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych 

decyzji administracyjnych  1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub 

innej akceptowalnej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 53 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat     składowiska odpadów – 

lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 54 
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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby spełnić 

te warunki. 

Pytanie 55 

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)”.) z zakresu ubezpieczenia OC.   

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 56 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń 

majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego 

bądź poszkodowanego”) nie dotyczy ubezpieczenia OC 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 57 

Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub 

innego odpowiadającego Zamawiającemu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 58 

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 
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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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie 

informuje, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości 

sumy gwarancyjnej. 

 

Pytanie 59 

W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 

32 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). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 60 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 61 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, 

wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem 

prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC 

organizatora imprez). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 62 

Prosimy o potwierdzenie, że OC inwestora nie obejmuje OC zawodowej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 63 
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Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 64 

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnych warunków pokrycia dla szkód opisanych w pkt 4.11. 

- koszty wycofania przez producenta wyrobu finalnego produktu z obrotu  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wykreśla powyższy zapis 

 

Pytanie 65 

Prosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka w pkt. 4.43. „odpowiedzialność cywilna wobec 

roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, 

którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu” do wysokości  100 tys. zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmiana w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 66 

Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC do fakultatywnego 

zakresu ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że 

nie dotyczy ona OC z tyt. władzy publicznej oraz prosimy o rozszerzenie definicji 

reprezentantów o dyrektorów i kierowników jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich 

zastępców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmiana w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 67 

Prosimy o potwierdzenie, że  „Klauzula kosztów dodatkowych” ma zastosowanie dla kosztów 

powstałych w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 68 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 

każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: 

W obiektach są przeprowadzane przeglądy wymagane przepisami prawa, co potwierdzone 

jest protokołami. 

Pytanie 70 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie 

wybuchu pożaru 

Odpowiedź: 

 Nie ma takich budynków 

Pytanie 71 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są   

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenia są  zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy. 

 

Pytanie 72 

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o 

ich wartości  

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie ma takich planów. 

Pytanie 73 

Prosimy o przeniesienie: 

klauzuli mienia wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie 74 

Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży  w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia 

pracowniczego i uczniowskiego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 75 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 76 

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 77 

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód 

gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego 

przez Zamawiającego  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 78 

Prosimy  o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia 

i podniesienia poziomu wód gruntowych  10% wartości szkody min. 5 000 zł). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 79 

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej 

sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków 

wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości 

Odpowiedź: 

Szkoła Podstawowa w Stawiszynie, ul. Szkolna 8 – budynki, budowle wraz z wyposażeniem i 

sprzętem elektronicznym -  około 16 000 000 zł. 
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Pytanie 80 

Czy oprócz budynku szkolnego nr 3 Werginki, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 

pustostany/ budynki nieużytkowane 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza budynków nie użytkowanych – budynek w Werginkach został 

wykreślony z wykazu. 

 

Pytanie 81 

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym 

lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie – jednocześnie 

informuje, że nie zgłasz do ubezpieczenia pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji 

oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

 

Pytanie 82 

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  

-jednostkowych sum ubezpieczenia, 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna 

ochronę, inne? 

     -sposobu ich zabezpieczenia 

-podanie przyczyny ich wyłączenia, 

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, 

itd. 

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 83 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla 

danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami 

SIWZ). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie 84 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 

(Zamawiającego i Wykonawcy) 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 85 

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci  

elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli  

Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca 

ubezpieczenia określonego w SIWZ” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 86 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia,  

przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie 87 

Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia – załącznik nr 1d o stan techniczny budynków np. wg 

gradacji:  bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły,  

 

Odpowiedź: 

Stan budynków jest dobry i bardzo dobry. 

 

Pytanie 88 

W odniesieniu mostów, szklarni, namiotów wnioskujemy o zastosowanie podstawowego 

zakresu  

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia. 
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Pytanie 89 

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków 

przeznaczonych do rozbiórki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 90 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poz. Budynek szkolny nr 3, Werginki 

przeznaczonego do rozbiórki  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił w/w budynke z wykazu mienia przeznaczonego do ubezpieczenia. 

Pytanie 91 

Prosimy o podanie przyczyny szkódy 

Odpowiedź: 

Główne przyczyny szkód majątkowych – wiatr huraganowy, deszcz nawalny, przepięcie, 

uszkodzenie mienia przez nieznanego sprawcę. Główne przyczyny roszczeń z OC – nierówna 

i śliska nawierzchnia drogi. 

Pytanie 92 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.03.2020 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15 

 

Pytanie 93 

Prosimy o podanie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia NNW OSP zakres bezimienny. 

Odpowiedź: 
OSP – 64 osoby, MDP – 80 osób. 

Pytanie 94 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 

200 000 zł lub innej akceptowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 95 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty 

(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ 

przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów 
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prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość) 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 96 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, 

zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, 

chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego 

z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 97 

Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze 

wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 

5 najbardziej wartościowych eksponat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia zbiorów muzealnych. 

Pytanie 98 

Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję. 

 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie 99 

Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty 

wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia 

przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub 

odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit odpowiedzialności wynosi 5 

000,00 zł na wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 100 

Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenia 

mechanizmów silnika na skutek zassania cieczy – limit odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł 

na wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie ubezpieczenia.” 
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Odpowiedź:  

Zamwiający wyrażą zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 101 

Prosimy o zmianę zapisów z ,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty transportu 

uszkodzonego pojazdu (usunięcie z miejsca wypadku, załadunek i rozładunek z/na pojazd 

specjalistyczny służący do holowania, holowanie) z miejsca wypadku do siedziby 

ubezpieczonego lub siedziby osoby uprawnionej przez ubezpieczonego do korzystania z 

pojazdu lub do dowolnie wybranego warsztatu lub parkingu, przy czym dopuszczalne jest 

holowanie dwuetapowe – limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia. W 

przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub szkody całkowitej limit odpowiedzialności 

za usługę holowania wynosi 5 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich pojazdów łącznie.” na ,, 

transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do 

kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy 

UNIQA pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do 

kwoty brutto 5.000 zł. Koszty, o których mowa Ubezpieczyciel zwraca niezależnie od sumy 

ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie ubezpieczenia. Koszty, o których mowa zwracane są w granicach sumy 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 102 

Prosimy o zmianę zapisów z ,, koszt powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacji 

dalszej podróży do miejsca przeznaczenia, w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego 

pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, zgodnie z wolą 

ubezpieczonego/użytkownika - podroż odbywa się pociągiem I lub II klasy, a w przypadku 

odległości większej niż 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej.” na  ,, organizacja 

dalszej podróży – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu osób, obejmującego przejazd 

kierowcy i pasażerów najkrótszą drogą do miejsca zamieszkania kierowcy położonego na 

terytorium RP albo do celu podróży (w zależności od tego, które z tych miejsc jest położone 

bliżej) jednym z następujących środków transportu wybranym po konsultacji z 

Ubezpieczonym  

• taxi (maksimum 100 km), 

• autobus lub kolej (bilet w jedną stronę, pociąg pierwszej klasy), 

• samolot (bilet w jedną stronę w klasie ekonomicznej; wyłącznie w przypadku zdarzeń 

mających miejsce poza granicami RP w sytuacji gdy przewidziany czas podróży pociągiem 

lub autobusem wynosi więcej niż 12 godzin), 

• samochód wynajęty (na maksimum 24 godziny w Polsce lub 48 godzin za granicą RP bez 

kosztów paliwa, opłat drogowych i dodatkowych ubezpieczeń oraz kosztów podstawienia i 

odbioru pojazdu),” 

Odpowiedź:  
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Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 103 

Prosimy o zmianę zapisów z ,, W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez 

ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 

dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub 

na jego zlecenie oględzin w tym terminie,zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do 

warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz 

kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez 

której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia 

ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący (milcząca zgoda). 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu. „ na  ,, W 

wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie 

oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody  i ustalenia 

miejsca oględzin  uszkodzonego pojazdu oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez 

ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, zamawiający ma prawo sam 

przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia 

uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez 

ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni 

od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel wypłaca 

odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.: 

Odpowiedź: 

 Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 104 

Prosimy o zmianę zapisów z ,, W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub 

kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie 

naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu 

wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją 

popełnienia czynu zabronionego zamawiający powiadomi niezwłocznie policję, nie później 

niż w ciągu 24 godzin.” Na ,, - Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa 

jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po 

otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych 

umożliwiających weryfikację rodzaju  

i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego 

przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). 

Dokumenty: 

- zdjęcia, 

- zgłoszenie szkody z opisem uszkodzeń i przyczyną szkody 

- kosztorys 
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- faktura 

- upoważnienie  

Odpowiedź:  

Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 105 

Prosimy o informację do jakich pojazdów będzie wymagane ubezpieczenie assistance 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wnioskuje o dodatkowy odpłatny zakres assistance. 

Pytanie 106 

Prosimy o ograniczenie zakresu assiastance do pojazdów osobowych oraz do 3.5 t których 

wiek nie przekracza 15 lat  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wnioskuje o dodatkowy odpłatny zakres assistance, a bezpłatny dotyczyć 

może tylko pojazdów osobowych. 

Pytanie 107 

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje zakup pojazdów powyżej 400 000,00 zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup pojazdu powyżej 400 000,00 zł 

Pytanie 108 

Prosimy o podanie roku produkcji pojazdów z pozycji  5,10,23,24 

 

Odpowiedź: 

Zaktualizowany wykaz pojazdów Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej. 

Pytanie 109 

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy 

potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przeprowadza wszystkie przeglądy wymagane przepisami i posiada z nich 

pisemne przeglądy. 

Pytanie 110 
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Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, 

zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o 

udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu 

lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, 

konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze. 

 

Odpowiedź: 

W przeglądach występują drobne uwagi, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo i są na 

bieżąco realizowane 

Pytanie 111 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym 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: 

Prawie wszystkie obiekty użyteczności publicznej zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 

każdorazowo pisemnym protokołami. 

Pytanie 112 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez 

uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

. 

Odpowiedź 

Prawie wszystkie obiekty użyteczności publicznej zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

wymagane zabezpieczenia. 

 

Pytanie 113 

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, 

wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie 

adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i 

stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów 

nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  

   1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 

zasilania,  

   2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne 

technicznie i gotowe do użycia, 

   3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta 

woda, inne ciecze oraz para. 
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Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych 

obiektów. 

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 114 

Prosimy o wyłączenie z ochrony obiektów przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiajuący nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków. 

Pytanie 115 

Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2020 wystąpiły szkody powodziowe lub 

podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie 

podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub 

samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.  

 

Odpowiedź:  

Nie 

Pytanie 116 

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe 

obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości. 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 117 

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje i 

kolektory słoneczne ? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości. 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 118 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

nie zostały zgłoszone drzewostan, pomniki przyrody. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 119 

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone wysypisko śmieci? Jeżeli tak, prosimy o podanie 

następujących informacji: 

- wskazanie procesów technologicznych 

- konstrukcji budynków 

- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie 120 

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia sortownie odpadów, biogazownie? 

 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie 121 

Prosimy o podanie łącznej wartości zbiorów bibliotecznych posiadanych przez Gminę i 

jednostki organizacyjne.  

 

Odpowiedź:  

ok. 260 000 zł to księgozbiór biblioteki, szkoły i przedszkola mają księgozbiory o znacznie 

mniejszej wartości 

Pytanie 122 

W odniesieniu do zapisu: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia 

wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z 

zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku 

deklarowanego do ubezpieczenia” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest 

aby ochroną ubezpieczeniową zostały objęte wszystkie przedmioty ubezpieczenia zgłoszone 

w SIWZ w zakresie ubezpieczenia opisanym w SIWZ. Powyższy zapis nie dotyczy wyłączeń 

odpowiedzialności ujętych w OWU Wykonawcy, które nie zostały wyraźnie włączone do 

ochrony w SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 123 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty znajdujące się pod nadzorem konserwatora 

zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie. 

 

Odpowiedź:  
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Nie 

Pytanie 124 

W przypadka posiadania mienia zabytkowego wnosimy o włączenie zapisu : „z zachowaniem 

pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 

określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków 

lub znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków wysokość odszkodowania zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu biuletyn cen robót budowlanych - 

remontowych SEKOCENBUD, a kwota odszkodowania nie obejmuje wartości zabytkowej, 

historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.” 

 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy 

Pytanie 125 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów poszukiwania i usunięcia awarii w wysokości 

100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 126 

Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących wyłączeń: 

      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

 

• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego, 

• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 

• 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, 

• wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

• wyłączonych z eksploatacji, 

• 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), 

• w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej jednynie 

poniższych wyłączeń: 

• wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

• 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), 

Poza tym Zamawiajacy nie dokonuje żadnych więcej zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 127 

Prosimy o informację jakich środków obrotowych ma dotyczyć klauzula rozmrożenia? 

 

Odpowiedź:  

Artykułów spożywczych. 

Pytanie 128 

Wnosimy o włączenie do kl. przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń 

chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 129 

Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z 

przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe 

parametry prądu itp.)„ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 130 

Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli zmian w odbudowie – 20% wartości szkody nie 

więcej niż 1.000.000 PLN lub innego górnego limitu odpowiedzialności akceptowalnego 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie 131 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o dodanie do treści klauzuli poniższego 

zapisu:  

„Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy 

ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli 

będzie miała zastosowanie”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany 

Pytanie 132 

Odnośnie kl. robót budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i 

wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała 

nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez 

podmioty trzecie, 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? 

Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w 

których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie ma takich planów 

Pytanie 133 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu w 

wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie 

prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% szkody, nie mniej niż 500 zł. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 134 

Wnosimy o wprowadzenie do kl. wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów zapisu - koszty 

rzeczoznawców i ekspertów nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek 

rynkowych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.Odpowiedź 

Pytanie 135 

Prosimy o wykreślenie klauzuli miejsc ubezpieczenia i włączenie klauzuli automatycznego  

ubezpieczenia nowych miejsc w treści: 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną 

ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną 

działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum 

ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają 

one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych 

określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnych postanowień.  

Limit odpowiedzialności 10 000 000 zł na jedną i wszystkie lokalizacje w okresie 

ubezpieczenia.  

Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza 

powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Wykonawcy. 

Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się , typu  : 

1) namiotów,  

2) konstrukcji drewnianej  (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest 

więźba dachowa lub strop),  

3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,  

4) magazynów o wysokości  7 m lub więcej,  

5) magazynów gdzie w konstrukcji  obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem 

typu styropian lub pianka poliuretanowa. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 136 

Prosimy o dodanie do kl. kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób zapisu:  

Wykonawca pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja 

przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub 

Dyrekcji Szpitala oraz  odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 137 

Prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnego kl. współwłasności mienia lub o przeniesienie 

jej do katalogu kl. fakultatywnych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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Pytanie 138 

Prosimy o dodanie zapisu do kl. szkód w przedmiotach szklanych „pod warunkiem, że 

wartość przedmiotów szklanych została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia budynków, 

lokali”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Patrz pkt. 2.3.2. 

Pytanie 139 

Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu zapisu:  

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia 

radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 140 

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka: 

„Suma ubezpieczenia zostanie przywrócona jednokrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgode na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 141 

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację 

ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. 

Odpowiedź:  

Przeglądy dokonywane są zgodnie z postanowieniami dostawcy urządzenia. 

Pytanie 142 

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. 
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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:  

Częć lokalizacji została wyposarzona w urządzenia przeciprzepięciowe i instalację 

odgromową. 

Pytanie 143 

Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego obejmującego 

rodzaj, rok produkcji oraz wartość. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zobowiązuje się przedstawić taki wykaz do wniosku. 

Pytanie 144 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny 

wymieniony w zał. Nr 1d, zakładka 2 nie przekracza 5 lat. 

Odpowiedź:  

Sprzęt elektroniczny co do zasady jest nie straszy niż 10 letni, jednak pojedyncze elementy ze 

względu na swój charakter mogą być starsze. 

Pytanie 145 

Z uwagi na wysokość sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ 

wnosimy o  wykreślenie z kl. automatycznego pokrycia  dla sprzętu elektronicznego 

 poniższych zapisów:  

„przy czym przy wzroście wartości majątku o 5 mln zł Ubezpieczyciel nie pobierze 

dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.” 

oraz  

„Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit 

5 mln zł.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 146 

W odniesieniu do zapisu: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia 

wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z 

zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku 

deklarowanego do ubezpieczenia” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest 

aby ochroną ubezpieczeniową zostały objęte wszystkie przedmioty ubezpieczenia 



 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, 

tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl, 

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40 

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 

 

32 

zgłoszone w SIWZ w zakresie ubezpieczenia opisanym w SIWZ. Powyższy zapis nie dotyczy 

wyłączeń odpowiedzialności ujętych w OWU Wykonawcy, które nie zostały wyraźnie 

włączone do ochrony w SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia 

zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie 

Pytanie 147 

Prosimy o wykreślenie z definicji pracownika osób świadczących pracę z grzeczności. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 148 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące 

sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 149 

Prosimy o podanie jaka jest długość sieci wodociągowej? Jaka jest długość sieci 

kanalizacyjnej?  

 

Odpowiedź:  

Długość sieci wodociągowej – 97,2 km ; Długość sieci kanalizacyjnej – 18,5 km 

Pytanie 150 

Czy w skład wszelkich  nieruchomości wchodzących w administrowanie Miasta i Gminy 

wchodzą budynki komunalne mieszkalne? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie 151 

Jeżeli tak, prosimy o  wykaz nieruchomości wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych 

oraz udziałem w częściach wspólnych. 

 

Odpowiedź:  
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Wykaz nieruchomości został zawarty w załączniku 1d do SIWZ 

Wspólnota Kaliska 1 – 3 lokale i udział 0,55 

Wspólnota Zbiersk-Cukrownia 143 – 8 lokali i udział 0,94 

Wspólnota Zbiersk-Cukrownia 134 – 1 lokal użytkowy i udział 0,066 

Pytanie 152 

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. 

Pytanie 153 

Jakie podmioty instytucjonalne w tym przedsiębiorstwa są odbiorcami wody? 

 

Odpowiedź: 

Odbiorcami wody są przedsiębiorstwa produkcyjne oraz podmioty wymienione w załączniku                

nr 1  

Pytanie 154 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zatruć pokarmowych i przeniesienia 

chorób zakaźnych w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 

Pytanie 155 

Odnośnie szkód w pojazdach na parkingach, prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie 

obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdów. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 156 

Prosimy o podanie roku produkcji maszyn wymienionych w zał. 1d do SIWZ. 

 

Odpowiedź: 
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Terex 860 Elite - koparko-ładowrka – 2011 r. 

System sterowani oczyszczalnią  - 2011 r. 

Pytanie 157 

Wg jakiej wartości mają być ubezpieczeniowe maszyny i urządzenia? 

 

Odpowiedź:  

W wartości odtworzeniowej nowej. 

Pytanie 158 

Wnosimy o wprowadzenie zapisów: „Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych 

(szczególnych) 

warunkach ubezpieczenia uzgodniono, że par. 4 ust. 2 pkt 14) lit. a) przyjmuje następujące 

brzmienie: 

„a) kradzież z włamaniem – zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących 

zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi: 

• z zamkniętego pomieszczenia lub 

• z terenu, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej lub który po godzinach pracy i w 

dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez 

pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; osoby 

sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków 

wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do 

samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas 

ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy maszyny te pozostawały 

zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, kluczyki od stacyjek 

zapłonowych nie znajdowały się wewnątrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe były uruchomione.” 

Warunkiem odpowiedzialności ZU  jest pozostawienie przez sprawcę śladów włamania. ZU 

nie odpowiada za jakiekolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku inwentaryzacji”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie 159 

Ile osób objętych ma być Ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej? 

 

Odpowiedź:  
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W wariancie drużynowym: 

OSP – 64 osoby 

MDP – 80 osób 

 

Pytanie 160 

Informacja w obu wariantach ubezpieczenia NNW o zakresie terytorialnym obejmującym 

cały świat oznacza objęcie całego świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, czy całego 

świata z włączeniem Stanów Zjednoczonych? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie 161 

Czy wśród osób objętych Ubezpieczeniem bezimiennym następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej są 

osoby, które przekroczyły 67 rok życia? Jeśli tak, to ile jest takich osób? 

 

Odpowiedź: 

Nie znajdują się takie osoby 

Pytanie 162 

Czy w momencie zawierania polisy będzie przygotowana aktualna imienna lista osób 

objętych Ubezpieczeniem imiennym następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej  

      

Odpowiedź:  

Tak. 

Pytanie 163 

Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik 

szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 

utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez 

zamawiającego za ten okres; 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 164 

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 SIWZ lub nie wykazane szkody 
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które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile 

takich szkód, jakie szkody). 

Odpowiedź: 

 Nie 

Pytanie 165 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały 

zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi 

 przez Wykonawcę 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia 

zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.  

Pytanie 166 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na wtorek 10.03.2020 r. 

Odpowiedź:  

Termin składania ofert został zmieniony na 13.03.2020r, godzina 12:15 

 

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

13.03.2020. do godz. 12:15. 
 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 

 


