
 

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, na które udzielił zamawiający Odpowiedzi  

 

 

Wykonawca A 

 

1. Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem? 

- jeżeli tak, proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza; 

- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać? 

 

Odp.  Nie zamawiający nie zarządza  i nie planuje zarządzać wysypiskiem śmieci  

 

2. Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są 

przewidziane na rok bieżący. 

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w opisie przedmiotu zamówienia  zapisów: 

Zamawiający jest obowiązany do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 

godzin, 

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa 

drogowego, za który ubezpieczony ponosi Odpowiedzialność, 

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego. 

 

Odp. Zamawiający określa stan dróg, którymi zarządza jako dobry i co rocznie dokonuje ich 

remontów. W roku bieżącym remonty cząstkowe dróg zakończą się do 02.06.2014r.  

Wprowadzono przedmiotowe zmiany w opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

3. Czy na terenie gminy jest straż gminna / miejska? 

Jeżeli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy gwarancyjnej. 

 

Odp. Nie w gminie Popów nie istnieje Straż Gminna 

 

4. Czy do zadań Zamawiającego należy: 

- zaopatrzenie mieszkańców w wodę? 

- dowóz dzieci do szkoły? 

 

Odp. Do zadań gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz dowóz dzieci do szkoły 

 

 

5. W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc 

postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 

1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 

2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 

3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z 

pomieszczenia dozoru, 

4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w 

pomieszczeniu dozoru), 

5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; 

urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu 

lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę 

dozorującą parking. 

 

Odp. Gmina nie prowadzi parkingu 



 

6. Czy w okresie od 1997r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie i 

podtopienia? Jeśli tak, prosimy o informację o wysokości szkód oraz wypłaconych odszkodowań z 

tego tytułu? 

 

Odp.  W okresie od 1997 roku mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie uległo ryzyku powodzi.  

 

 

7. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty? – jeśli tak to, proszę o podanie ich liczby, jaki jest ich 

stan, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia? 

 

Odp. Tak Zamawiający posiada 3 obiekty mostowe  których stan określa na bardzo dobry, 

prowadzi coroczne przeglądy mostów i w okresie zamówienia nie planuje ich remontów. Obiekty 

te jednak nie są zgłoszone do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

8. Czy Zamawiający może doprecyzować liczbę i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowi 

ubezpieczenia?  

 

Odp. Liczba pojazdów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia : 

Lp. Rodzaj poj.mech. Marka i typ   

Urząd Gminy Popów*   

1. wóz asenizacyjny     

2. odśnieżarka wirnikowa „LAWINA 2000” + wał C-50960     

3. kosiarka samojezdna YT-150 + zbiorn.     

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

1. kosiarka  Gutbrod   

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

1. kosiarka samojezdna Husqvarna LT126 

  

 

9. Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego przewidzianego do ubezpieczenia w ramach 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Odp.  Sprzęt elektroniczny przewidzianego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk wyprodukowany został w latach 2011-2014 

 

 

10. Prosimy o podanie ile imprez masowych (oraz jakiego rodzaju) niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu w ciągu roku kalendarzowego jest organizowanych przez Zamawiającego? 

 

Odp. Na terenie objętym ubezpieczeniem organizowane są co najmniej  3 imprezy masowe 

rocznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca B  

 

 

1. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych proszę 

o uzupełnienie liczby miejsc dla pojazdów objętych ochroną. 

Odp. Zamawiający dołączył do postępowania tabele zawierającą przedmiotowe dane  

2. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych prosimy o uzupełnienie brakujących 

danych w kolumnie typ/model oraz rodzaj pojazdu. 

Odp. Zamawiający dołączył do postępowania tabele zawierającą przedmiotowe dane 

3. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych proszę o uzupełnienie ładowności dla 

pojazdów ciężarowych 

Odp. Zamawiający dołączył do postępowania tabele zawierającą przedmiotowe dane 

4. Prosimy o doprecyzowanie czy pojazdy ujęte w załączniku 1A mają być objęte ubezpieczeniem 

AC. 

Odp. Zamawiający dołączył do postępowania tabele zawierającą przedmiotowe dane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca C 

 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu powodzi na 1 000 000 zł.? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w definicji zalania, proponowany limit 

to 500 000 zł. ? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

       3.   Prosimy o informację czy  klient posiada budynki wyłączone z eksploatacji? 

Jeśli tak, to prosimy podanie wykazu tych budynków i adresów 

 

Odp.  Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji  

 

    4. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli ochrony 

mienie wyłączonego z esploatacji, dodatkowy zapis to: Dla mienia wyłączonego z działalności zakres 

ubezpieczenia obejmuje wyłącznie następujące zdarzenia: 

       -        pożar 

 uderzenie pioruna 

 wybuch 

 - upadek statku powietrznego 

 Powyższa klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że okres zakończenia działalności nie jest dłuży 

niż 30 dni. W przypadku gdy okres byłby dłuższy niż 30 dni, Ubezpieczający zobowiązany jest do 

powiadomienia Towarzystwa o tym fakcie i podjęte zostaną wspólne przez Ubezpieczającego i 

Towarzystwo ustalenia. 

 

Odp. Zamawiający informuje, że mienie wyłączone z eksploatacji ubezpieczone jest w zakresie 

FLEXA, chyba że Wykonawca przyjmie fakultatywną klauzulę wyłączenia mienia 

z eksploatacji. 

 

6.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 

 

Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony zobowiązany jest do 

dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli 

protokołami  okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego 

wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel 

zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów 

 

Odp: Zamawiający do zakresu ubezpieczenia wprowadza dookreślenie obligujące 

Zamawiającego do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 

 

7.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 

 

Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody bądź 

zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w 

ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, 

nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do 

naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych 

zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń.  



Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez 

podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz 

legitymujące się Odpowiednią polisą ubezpieczeniową Odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywanej działalności.  

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności 

cywilnej następującego zapisu:  

„Ubezpieczającego zobowiązuje się do: 

a)zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników wciągu 48 godzin od zgłoszenia 

szkody  

b)zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań 

drogowych lub sygnalizacji świetlnej 

c)usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b)w terminie 3 dni od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach. 

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania sieci dróg, ulic i 

chodników z Odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone zostają szkody powstałe w przypadku 

niedokonywania okresowej (minimum raz w miesiącu) kontroli stanu dróg, drogowych obiektów 

inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona również w przypadku 

nieprzedstawienia protokołów z wymienionych kontroli okresowych” 

 

Odp. Tak wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej 

przedmiotowego zapisu.  

 

9. Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie Gminy Popów wystąpiła powódź oraz 

czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym? 

 

Odp. W okresie ostatnich 10 lat mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie uległo ryzyku powodzi. 

 

 

10. Prosimy o informację czy istnieje możliwość podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu 

wód gruntowych, jeśli tak to prosimy o wskazanie jednostek oraz adresu. 

 

Odp. Zamawiający nie przewiduje żadnych podtopień i podnoszenia się wody na obiektach 

wskazanych do ubezpieczenia.  

 

11. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to 

proszę o wskazanie które to budynki. 

 

Odp. Nie do ochrony nie zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków 

 

12. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane 

są wymagane przeglądy? 

 

Odp. We wszystkich budynkach i obiektach zarządzanych przez Zamawiającego 

przeprowadzane są przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

13. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne 

przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej? 

 



Odp. Tak  wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne 

przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 

 

      14.  Czy Zamawiaczy wyraża zgodę aby suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

Odpowiadała: 

wartości odtworzeniowej – dla sprzętu, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat 

              wartości rzeczywistej – dla sprzętu pozostałego 

               wartości rzeczywistej – dla sprzętu pozostałego 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

15. Proszę o informację czy Zamawiający posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci? 

 

Odp. Nie Zamawiający nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci 

 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli reprezentantów, 

proponowany limit 100 000 zł. ? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa z 

klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

18. Prosimy o informację czy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte są 

drogi, mosty itp. ? 

ODP.  Nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca D  

 

1. Czy zamawiający dopuszcza wystawienie osobnych polis na poszczególne ubezpieczane 

jednostki czy też polisy będą wspólne dla wszystkich ubezpieczonych w poszczególnych 

ubezpieczeniach majątkowych i OC? 

 

Odp. Polisy dotyczące ryzyk wspólnych na pierwsze ryzyko będą wystawiane na Gminę, 

natomiast polisy dotyczące ubezpieczenia mienia poszczególnych jednostek na sumy stałe 

będą wystawiane na poszczególne jednostki - §10 umowy. 

 

2. Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

żywiołów ryzyka działania mrozu? 

 

 Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

3. Prosimy o informację czy ubezpieczane mienie znajduje się na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012 r., poz. 145)? 

 

Odp. Nie, ubezpieczane mienie nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 

z 2012 r., poz. 145) 

 

4. Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w ubezpieczonym mieniu 

spowodowanych przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub 

inne elementy budynków lub budowli, również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych 

elementów powstała w wyniku działania mrozu? 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ. 

  

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie definicji kradzieży z włamaniem wg poniższej treści: 

Za szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem – uważa się: 

a) zabór mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z 

zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub 

otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z 

innego lokalu lub w wyniku rabunku, 

b) zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed 

jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego 

ukrycia, 

 

 Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie definicji rabunku wg poniższej treści: 

Za szkody spowodowane przez: rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia w celu 

przywłaszczenia, dokonany: 

a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób u 

nich zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do 

nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego 

mienia, 

b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego 

użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub urządzenia bądź 

pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do 

ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 

  

 



Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

 

7. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów w 

poniższej treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz pod 

warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji 

niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub 

utracenia wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów na 

podstawie niniejszych OWU. 

2) Do dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się: 

a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem takie jak: 

zezwolenie na działalność, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy 

cywilnoprawne,  

b) księgi rachunkowe, faktury i rachunki, 

c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych. 

3) Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod 

warunkiem wykonywania przez Ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które 

powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej lub sejfie w innej strefie 

pożarowej. 

4) Ochrona obejmuje wyłącznie faktycznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny 

poniesione na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych 

nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego 

wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych. 

5) Ubezpieczyciel nie ponosi Odpowiedzialności za: 

a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności 

gospodarczej, takie jak notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma 

informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  

b) uszkodzenia dokumentów, które nie uniemożliwiają ich odczytania lub nie powodują ich 

unieważnienia, 

c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody. 

6) Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu Odpowiedzialności 

określonego w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 
  

8. Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów 

szkód w sprzęcie elektronicznym powstałych wskutek działania człowieka? 

 

Odp.  Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

9. Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów 

szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym poza miejscem ubezpieczenia? 

 

Odp.  Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

10. Czy zamawiający dopuszcza zmianę definicji szkody całkowitej w ubezpieczenia Autocasco na: 

szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% 

wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

 



11. Proszę o uzupełnienie następujących danych w wykazie pojazdów: 

 

Odp. 

SKL46AK – samochód specjalny do oczyszczania sieci kanalizacyjnej DMC 3490 kg 

SKLRC50 – DMC 3000 

CZM807P – ładowność 4 tony   SKL 68PY 

KXA712C – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC, 3,500 ładowność  1270 kg. 

CZB486C – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,  b.d.  ładowność b.d. 

SKL54SA – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,  11000  ładowność b.d. 

SKLLK47– specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,   3490  ładowność 1270 kg  

SKL89HX – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC, 12000 ładowność b.d. 

SKLL553 – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,  2,500  ładowność b.d. 

SKLL552 – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC, 18500 ładowność b.d. 

SKL51WP – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,  3490 ładowność 1270 kg. 

SKLKX02 – specjalistyczny rat-gaśniczy, DMC,   16500 ładowność b.d. 

SKLA759 – liczba miejsc 44 

 

12. Czy poniższe pojazdy mają być ubezpieczone w zakresie Auto Casco? Jeżeli tak, to czy akceptowalna 

jest poniższa klauzula: 

Klauzula ograniczenia Odpowiedzialności w ubezpieczeniu autocasco 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (AC), 

iż Wykonawca nie Odpowiada za szkody powstałe podczas lub w związku z: 

1) używaniem pojazdu do prowadzenia prac budowlanych, montażowych, leśnych lub rolniczych, przy 

czym za takie uważa się prace: 

a) wykonywane stale lub tymczasowo, 

b) przygotowawcze lub pomocnicze, 

c) wykonywane przy wykorzystaniu pojazdu lub pojazdu wraz z zamontowaną na nim maszyną lub 

zespołem maszyn; 

2) ruchem pojazdu poza drogą rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
  

13. Proszę o dopisanie w pkt 4 Zasady likwidacji szkód w ppkt 4.2 słów „W wypadku szkody 

komunikacyjnej do której doszło na terenie RP dokonanie przez Ubezpieczyciela…” 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

 

14. W pkt 4. Zasady likwidacji szkód w ppkt 4.4 proszę o zmianę „nie niższej niż 85% wartości 

fakturowej…” na „nie niższej niż 70% wartości fakturowej…” 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykonawca E 

 

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że do ubezpieczenia w zakresie nie uregulowanym w 

SIWZ oraz nie wyłączonym postanowieniami SIWZ zastosowanie będą  miały 

ogólne/szczególne warunki wykonawcy? 

 

Odp: Zamawiający potwierdza jedynie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i 

umowie zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, postanowienia ogólnych 

i szczególnych warunków Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy 

czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony, jeśli 

wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia ( zakres i przedmiot ubezpieczenia). 

 

2. Prosimy o podanie informacji jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-

2014: 

 

Odp. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią w latach 1997 – 

2014. 

 

3. Prosimy o udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez 

Zamawiającego w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) 

ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu 

kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały 

się nieskuteczne lub bezcelowe, 

 

Odp. Nie dotyczy. 

 

4. wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią – nie dotyczy lokalizacji nie 

stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ. 

 

Odp. Nie dotyczy. 

5. udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym 

charakterze – po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji 

ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości; 

 

Odp. Nie dotyczy. 

 

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 

1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w mieniu powstałych wskutek powodzi, 

na obszarach bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu Ustawy z dnia lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

8. Czy zamawiający dopuszcza rozszerzenie definicji ryzyka powodzi o następujący zapis: 

 

„Ryzyko powodzi nie obowiązuje dla mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, 

które w wysokim stopniu narażone jest ryzyko powodzi (są to obszary regularnie 

zalewane w okresie wiosennych roztopów lub ulewnych deszczy bądź obszary narażone 

na działanie fal morskich podczas sztormu oraz obszary dotknięte ryzykiem powodzi 



w  ciągu ostatnich 17 lat; ryzyka związane z regulacją rzek)”. 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

9. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki  zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, oraz że wszystkie 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom 

wynikających z przepisów prawa. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie owych 

budynków. 

 

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki  zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, oraz że 

wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 

przeglądom wynikających z przepisów prawa. W przeciwnym przypadku prosimy o 

wskazanie owych budynków. 

 

10. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  

 

Odp. Zamawiający potwierdza zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania 
 

11. W odniesieniu do szkodowości prosimy o informację czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim 

samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia z 

uwzględnieniem klauzul rozszerzających zakres pokrycia (np. klauzula szkód mechanicznych) 

oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek 

różnić prosimy o ich wskazanie.  

 

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza 

obecnie posiadanych ubezpieczeń. 
 

12. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  

I. mienie wyłączone z eksploatacji  

II. pustostany  

III. Budynki w budowie 

W przypadku Odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 

 

Odp. Nie 
 

13.  Odnośnie Części I: Czy zamawiający dopuszcza zmianę definicji Huraganu po przez 

wprowadzenie następującej definicji: . Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie 

mniejszej niż 17,5 m/s; jeżeli definicja huraganu z OWU jest korzystniejsza to będzie ona 

miała zastosowanie. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

14. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat konstrukcji budowli (w pozycjach w których taka 

informacja jest niepełna bądź nie podana) 

 

Odp.  Wszystkie posiadane przez zamawiającego informacje dostępne są w załączniku 

nr do SIWZ w przypadku konieczności pozyskania informacji szczegółowych lub 



dodatkowych zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji przedmiotowych 

budynków.  

 

15. Odnośnie Części I: Czy zamawiający dopuszcza uszczuplenie definicji PE – Przepięcia o 

wykreślenie zapisu “w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu 

energetycznego”? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

16. Odnośnie Części I: Czy zamawiający może sprecyzować co stanowi środki obrotowe? 

 

Odp. Zgodnie  z ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 r. nr 121 poz. 591) przez środki 

obrotowe należy uznać rzeczowe aktywa obrotowe 

 

17. Odnośnie Części I: Czy zamawiający może określi w jaki sposób jest przechowywana 

gotówki? 

 

Odp. Zamawiający nie przechowuje gotówki 

 

18. Odnośnie klauzuli robót budowlano – montażowych: Czy aktualnie prowadzone są takie 

roboty? Jeżeli tak to jakie? 

 

Odp. Zamawiający nie prowadzi robot montażowo budowlanych  

 

19. Odnośnie Części I:  Czy zamawiający może sprecyzować pogrubiony zapis: 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie w zakresie 

obejmującym zdarzenia losowe, ryzyko kradzieży lub rabunku mienia, kradzieży lub rabunku 

środka transportu, wypadek środka transportu oraz inne zdarzenia powodujące uszkodzenia 

lub utratę transportowanego mienia. Limit Odpowiedzialności dla pojedynczego transportu 

ustala się na 50 000 zł i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia. Warunkiem stosowania ochrony 

ubezpieczeniowej jest przewożenie mienia pojazdami należącymi lub użytkowanymi przez 

ubezpieczone jednostki albo korzystanie z przewoźnika zawodowego. Ustala się franszyzę 

redukcyjną w każdej szkodzie w wysokości 500 zł. Niniejsze rozszerzenie ochrony wraz z 

ustalonym limitem jest wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych oraz sprzętu elektronicznego. 

 

Odp. Zapis dotyczy dla ubezpieczenia mienia od ognia 

i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego , z zastrzeżeniem ,że nie może 

ograniczać zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego. 

 

20. Odnośnie Część I, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: Czy 

wymieniony sprzęt elektroniczny jest starszy niż 10 lat. Czy zamawiający dopuszcza 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat w wartości rzeczywistej? 

 

Odp. Wymieniony sprzęt został zakupiony w latach 2011-2014, jednocześnie 

Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

21. Odnośnie Część I: Czy zamawiający dopuszcza przeniesienie do klauzul fakultatywnych – 

Klauzulę tymczasowe magazynowaniae lub chwilowej przerwa w eksploatacji? 

 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

22. Odnośnie Klauzuli przechowywania mienia: Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu: 



 

Jest: “Z Odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania 

mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to 

składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód 

spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry”. 

 

Wnioskowany zapis „Z Odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe 

wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu 

gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 14 

cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry”. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

23. Odnośnie Klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji: Czy 

zamawiający dopuszcza zmianę zapisu: 

 

Jest: „Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub 

jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty 

włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie 

sprzętu lub jego części w Odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego 

przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy”. 

 

Wnioskowany zapis: „Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie 

elektronicznym lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca 

ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest 

magazynowanie sprzętu lub jego części w Odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do 

tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 30 dni  od daty 

dostawy”. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

24.  Odnośnie Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu: 

 

Jest: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym 

będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania 

(poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym 

ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy”. 

 

Wnioskowany zapis: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie 

elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego 

magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu 

objętym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 30 

dni”. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

25. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC: Czy zamawiający dopuszcza przeniesienie 

w/w klauzuli do klauzul fakultatywnych? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

26. Czy Gmina administruje wysypiskiem / spalarnią śmieci i czy intencją ubezpieczenia OC jest 

objęcie ochroną tego typu działalności.  

 



Odp. Nie zamawiający nie zarządza, ani też nie posiada na swoim terenie wysypiska 

śmieci  

 

27. Czy Gmina administruje placówkami o charakterze medycznym i czy intencją ubezpieczenia 

OC jest objęcie ochroną tego typu działalności.  

 

Odp. Nie zamawiający nie administruje placówkami o charakterze medycznym. 

 

28. Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 3 lat w formie zaświadczenia, z 

uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy. 

 

Odp. Wszystkie otrzymane od dotychczasowych ubezpieczycieli informacje dotyczące 

szkodowości zostały umieszczone w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

29. Czy możliwe jest wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdów o DMC pow. 3.5 

tony? 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykonawca F 

 

 

1. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu Odpowiedzialności w definicji powodzi dla 

zakresu ubezpieczenia obejmującego podtopienie mienia spowodowanego w wyniku deszczu 

nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienie 

się poziomu wód gruntownych oraz wystąpienie powodzi w sąsiednim otoczeniu ( w tym 

podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi). 

Proponowany limit: 50 000 zł  

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

2. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu Odpowiedzialności w definicji zalanie 

dotyczących szkód w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub 

lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy, gdy 

nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu. 

Proponowany limit 50 000 zł. 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

3. Prosimy o możliwość zmniejszenia limitu w klauzuli katastrofy budowlanej z 1 000 000 zł na 

500 000 zł. 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

4. Proszę o informację czy w przedstawionym wykazie znajdują się budynki palne i/lub pod 

nadzorem konserwatora zabytków. 

Odp. Nie. 

 

5. Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli likwidacyjnej oraz klauzuli 

likwidacyjnej Auto-Casco. 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

6. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu Odpowiedzialności dla klauzuli miejsc 

ubezpieczenia. 

Proponowany limit: 500 000 zł 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

7. Prosimy o możliwość wprowadzenia/zmniejszenia limitów Odpowiedzialności przy klauzuli 

robót budowlano-montażowych w treści: 

Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 

1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 



2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,- zł na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że: 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) Odpowiednich organów 

władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie 

ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,- zł 

- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) Odpowiednich organów 

władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego 

w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 

 

Propozycja zmiany treści klauzuli: 

Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 

1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 

Proponowany limit: 3 000 000,- zł 
2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 500 000,- zł na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że: 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) Odpowiednich organów 

władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie 

ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 100 000,- zł 

- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) Odpowiednich organów 

władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego 

w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

8. Prosimy o możliwość zmiany definicji klauzuli przechowywania mienia: 

Treść klauzuli: 

Klauzula przechowania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Z Odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od 

podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane 

było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez 

zalanie bezpośrednio z góry. 

 

Propozycja zmiany: 

Klauzula przechowania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 



klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Z Odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od 

podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane 

było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 14 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych 

przez zalanie bezpośrednio z góry. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

9. Prosimy o możliwość zmiany limitów w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie. 

Treść klauzuli: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i 

wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zrealizowaniem się 

zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie 

więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Propozycja zmiany: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i 

wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zrealizowaniem się 

zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 10% wartości szkody, nie 

więcej jednak niż 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

10. Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli zmian w odbudowie. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

11. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o 

treści: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie w zakresie obejmującym 

zdarzenia losowe, ryzyko kradzieży lub rabunku mienia, kradzieży lub rabunku środka transportu, 

wypadek środka transportu oraz inne zdarzenia powodujące uszkodzenia lub utratę transportowanego 

mienia. Limit Odpowiedzialności dla pojedynczego transportu ustala się na 50 000 zł i 100 000 zł na 

wszystkie zdarzenia. Warunkiem stosowania ochrony ubezpieczeniowej jest przewożenie mienia 

pojazdami należącymi lub użytkowanymi przez ubezpieczone jednostki albo korzystanie z przewoźnika 

zawodowego. Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie w wysokości 500 zł. Niniejsze 

rozszerzenie ochrony wraz z ustalonym limitem jest wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego.  
 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

 

 



12. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o 

treści: 

Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000 zł, w tym polegających na dewastacji lub 

wandalizmie, 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). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego 

ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.  

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

13. Prosimy o zmianę terminu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela z 5 dni na 72 godziny. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

14. Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Treść warunków szczególnych: 

Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok produkcji. 

 

Propozycja zmiany zapisu: 

Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego do 5 lat od dnia produkcji. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

15. Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego  rozszerzenia o treści: 

Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w 

ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem 

ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, 

organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).  

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

16. Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk rozszerzenia o szkody związane z kradzieżą zwykłą. 

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

17. Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg utwardzonych i nieutwardzonych 

administrowanych przez Państwa. 

Czy zatrudniają Państwo zewnętrzy podmiot Odpowiedzialny za utrzymanie dróg? 

 

Odp. W zarządzie zamawiającego stan na dzień 2805.2014 jest 66 km301m  dróg gminnych w 

tym : Twarda ulepszona bitumiczna :  38.702 km -  191497.8 m2  

Twarda nieulepszona żwirowa : 18.5 km  - 56025.3 m2 
Twarda nieulepszona tłuczniowa :  2.842 km  - 8277.8 m2 
Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp. :  3.211 km  -8607.3 m2 
Gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) : 2.959 km -  7206.2 m2 
Twarda nieulepszona brukowa :  0.087 km -  287.1 m2 

 

 

 



18. Prosimy o zmianę zasad likwidacji szkód w części dotyczącej ubezpieczenia Auto-Casco 

rozszerzenia o treści: 

4.2. 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 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie 

dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony 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. 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur.  

  

Propozycja zmiany: 

4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin 

pojazdu w ciągu 4 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie 

kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie 

dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony 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. 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur.  

 

Odp. Zamawiający  nie dokonuje zmian w SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca G  

 

 

1. Prosimy o informacje czy wnioskowany zakres ubezpieczenia jest identyczny z aktualnie 

obowiązującym. W przypadku negatywnej Odpowiedzi prosimy o wskazanie różnic. 

 

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza obecnie 

posiadanych ubezpieczeń. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA: 

 

1. Czy suma ubezpieczenia mienia obejmuje także wartość dróg będących  pod zarządem gminy?   

Odp: Suma ubezpieczenia mienia nie obejmuje dróg będących pod zarządem gminy. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej 

w wysokości 1.000.000 zł, lub innego zaproponowanego przez Zamawiającego? 

 

Odp. Zamawiający informuje, że w klauzulach obligatoryjnych jest wprowadzony podlimit dla 

ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości 1 000 000 zł, natomiast wykonawca nie musi 

przyjmować klauzuli fakultatywnej, w której nie ma podlimitu. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka katastrofy 

budowlanej w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż 2 500 zł, lub innej zaproponowanej 

przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

4. Prosimy o podaniu wieku sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu od ryzyk 

wszystkich.  

Odp. Sprzęt elektroniczny został zakupiony w latach 2011-2014 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ: 

 

1.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację definicji szkód rzeczowych poprzez wyłączenie z 

ochrony szkód polegających na utracie mienia. 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie w ubezpieczeniu czystych strat finansowych 

franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,-zł, 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej (pkt. 4.a 

i 4.b) franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 500 zł, bądź innej akceptowalnej 

przez Zamawiającego . 

 

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 

 


