
 

1. 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.  

 

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

 

2. 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  7dni 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.  

 

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

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek pogryzienia 
przez bezpańskie zwierzęta 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

4. Czy Miasto posiada podpisaną umowę z profesjonalnym podmiotem zajmującym się odłapywaniem 
bezpańskich zwierząt 

 

Odpowiedź: Nie, Gmina Popów nie posiada podpisanej umowy z profesjonalnym podmiotem zajmującym się 
odłapywaniem bezpańskich zwierząt. 

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone  w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem itp. 

 Proponowany zapis: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za mienie  przechowywane, pod 
kontrolowane lub dozorem itp, w tym mienie przechowywane w szatniach wprowadza się obowiązek 
zamykania  i dozorowania szatni. 

 

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

 

6. Czy Zamawiający  wyraża zgodę na następujący zapis: 

 „Z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za 
które  Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność wyłącza się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta  
dzikie” 



 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta  dzikie,  gdyż za takie nie ponosi odpowiedzialności. 

 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne z tytułu 
zarządzania drogami  następującego zapisu: 

 „ Ubezpieczającego zobowiązuje się do: 

 a) zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 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. 

 

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

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne z tytułu 
zarządzania drogami  następującego zapisu: 

 „W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zarządzania drogami z odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
wyłączone zostają szkody powstałe w przypadku niedokonywania okresowej (minimum raz w tygodniu) kontroli stanu 
dróg,  drogowych obiektów inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona również w 
przypadku nieprzedstawienia protokołów z wymienionych kontroli okresowych” 

 

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

 
9. Czy  w budynkach, które mają być objęte ubezpieczeniem wykonywane są  przeglądy okresowe instalacji 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego? 

 

Odpowiedź: W budynkach, które mają być objęte ubezpieczeniem wykonane są okresowe kontrole przewodów 
kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych . 

 

10. Czy budynki, które mają być objęte ubezpieczeniem spełniają warunki wymagane przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej? 

 

Odpowiedź: TAK  
 

11. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne 

oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Odpowiedź:  TAK 
                                                                      

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego następujące 

szkody materialne: 

 „...poniesione na terytorium RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, niedziele i święta, koszty 

 przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) oraz zwiększone 

 koszty działalności nieproporcjonalne...” 

  



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

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie do treści „Klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia” zapisu o 

następującej treści: 

 „1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do 

Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), 

umowa  ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na 

nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Zarzuty dotyczące realizacji warunków  umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 

może podnieść  przeciwko posiadaczowi mienia – nabywcy”. 

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

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących „Klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy 
do daty włączenia do eksploatacji”? 

  Do przedmiotowej klauzuli proponujemy dodatnie zapisu o następującej treści: 

  „ Z wyłączeniem wad fabrycznych, niesprawności projektowej przed dostarczeniem lub w jego trakcie i 
wywołane przez  osoby inne niż Ubezpieczający, w tym wad objętych gwarancją, rękojmią” 

 

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

15. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów „Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie” 

 „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 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia” 

 

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

16. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie 

które to budynki. 

Odpowiedź: Nie. 
 

17. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili 

obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie 

Odpowiedź: Nie. 
 

18. 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. 
 

19. Prosimy o przedstawienie wykazu dróg, mostów i przepustów drogowych, które będą przedmiotem 

ubezpieczenia. Prosimy o informacje w jakim zakresie będą one ubezpieczone. 



Odpowiedź: Zamawiający zgłasza  do ubezpieczenia drogi jako lokalizacje do ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. 
 

20. Czy w przypadku przepustów drogowych, dróg i mostów dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami 

prawa o drogach publicznych oraz prawa budowlanego. Czy powyższe przeglądy potwierdzone są stosownymi 

dokumentami (protokołami). 

Odpowiedź: Aktualny przegląd maj 2015, wraz ze stosownymi dokumentami. 
 

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie do treści „Klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia” zapisu o 

następującej treści: 

 „1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do 
 Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na 
 zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., zaś prawa z umowy 
 ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Zarzuty dotyczące realizacji warunków 
 umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel może podnieść przeciwko posiadaczowi mienia – nabywcy”. 

 

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

 

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących „Klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy 
do daty włączenia do eksploatacji”? 

 Do przedmiotowej klauzuli proponujemy dodatnie zapisu o następującej treści: 

  „ Z wyłączeniem wad fabrycznych, niesprawności projektowej przed dostarczeniem lub w jego trakcie i  
  wywołane przez osoby inne niż Ubezpieczający, w tym wad objętych gwarancją, rękojmią” 

 

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

 

 

23. Prosimy o informację: 

 a)  jak często dokonywane są okresowe przeglądy nawierzchni drogowej oraz ogólnego stanu dróg 

 b) czy powyższe przeglądy potwierdzane są stosownymi protokołami 

 c) w jakim terminie po powzięciu informacji o uszkodzeniu dróg  dokonywane są naprawy przedmiotowych 
 uszkodzeń 

 

Odpowiedź: Ostatni przegląd nawierzchni drogowej i ogólnego stanu dróg: maj 2015 roku – potwierdzony 
odpowiednimi protokołami. Naprawy uszkodzeń dróg naprawiane są niezwłocznie po powzięciu informacji o ich 
uszkodzeniu. 

 

24. Prosimy o informację : 

 a) czy Miasto  ma podpisaną stosowną umowę z podmiotem lub podmiotami zajmującymi się robotami 
 konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi 

 b) czy przedmiotowa umowa nakłada na wykonawcę określone terminy wykonania stosownych napraw 

 c) czy przedmiotowa umowa nakłada na wykonawcę stosowne kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte, 
 bądź też nieterminowe wykonanie naprawy 



 d) czy wykonawca ma nałożony obowiązek posiadania stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
 cywilnej z tytułu prowadzonej działalnością 

 

Odpowiedź: Nie, Gmina Popów nie ma zawartej umowy z podmiotem zajmującym się robotami konserwacyjnymi, 
interwencyjnymi i remontami cząstkowymi. 

 

25. Prosimy o modyfikację treści klauzuli szkody całkowitej. 

 Proponujemy następujący zapis: 

 Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty 
jego  naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu 
na dzień  wyliczania odszkodowania). 

 W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody jako całkowita, Ubezpieczający / Ubezpieczony, który 
 zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić Ubezpieczycielowi sporządzony 
 przez warsztat wybrany przez  Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na swoje zlecenie kosztorys naprawy, zgodny 
 z zakresem uszkodzeń uznanych przez  Ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt                     
 naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią 
 oficjalnego producenta / importera, posiadających stosowna homologację oraz kosztu robocizny, określonego 
 w kosztorysie przez warsztat wybrany przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, nie  przekraczający 80% wartości 
 pojazdu ustalonej  na dzień wyliczania odszkodowania  (nie wyższy jednak od sumy  ubezpieczenia) Ubezpieczyciel 
 wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w PSO i pokryje jej koszt, pod warunkiem: 

1. przedstawienia Ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy,                           
potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela, 

2. przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie Ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego 
oględzin. 

 W razie stwierdzenia przez Ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego 
 uszkodzeń, Ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania. 

 W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania 
 odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) Ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy 
 wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Klauzula jest klauzulą fakultatywną. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 

26. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy rozłożenia płatności składki na raty. 

 Nasza propozycja: 
 a) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – składka płatna w czterech ratach 
 b) ubezpieczenie  Auto Casco – składka płatna w czterech ratach 
 c) ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowcy pojazdu mechanicznego – składka płatna jednorazowo 

 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z przedstawiona propozycją. 
  
 

27. W pkt 4.7. SIWZ (załącznik nr 1B) prosimy o modyfikację zapisu: 

 „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU ubezpieczyciela 
 ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku 
 popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa 
 przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, 



 przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 
 nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju” 

 

  Proponujemy następujący zapis: 

 „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU ubezpieczyciela 
 ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku 
 popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa 
 przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, 
 przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 
 nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju 
 (dotyczy wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych) 

 

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

 

28. Prosimy o zmianę zapisu  pkt. 4.5 (załącznik nr 1 B) obligatoryjnych zasada dotyczący likwidacji szkód w 
ubezpieczeniu Autocasco: 

 Poniżej propozycja zapisu: 

 „W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), 
 odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: 

 - sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto lub netto pojazdu z dnia zakupu, jeżeli okres 
 jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ 
 wcześniej uszkodzeniu, 
 - wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 80% war
 tości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 
 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, 
 a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia, 

 - wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) 
 w pozostałych przypadkach” 

 

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

 

29. Prosimy o informację: 

 a)  jak często dokonywane są okresowe przeglądy budynków będących przedmiotem ubezpieczenia 

 b) czy powyższe przeglądy potwierdzane są stosownymi protokołami 

 c) w jakim terminie po powzięciu informacji o uszkodzeniu budynku (jego elementów)  dokonywane są naprawy 
 przedmiotowych uszkodzeń 

 

Odpowiedź: W budynkach wykonane są okresowe kontrole przewodów kominowych: dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – luty 2016 – potwierdzone protokołami. 

Uszkodzenia budynku (jego elementów) naprawiane są niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takim uszkodzeniu. 

 

30. Jakie czynności prewencyjne poczynił Zamawiający, aby zapobiec występowaniu szkód w ubezpieczeniu: 

 - mienia w systemie wszystkich ryzyk 

 - sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

 -  odpowiedzialności cywilnej (głównie chodzi o OC dróg) 

 - OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 



 - Autocasco 

 

Odpowiedź: U Zamawiającego doszło od 2012 roku do jednej szkody, Zamawiający dba o własne mienie tak, aby to 
zdarzeń szkodowych nie dochodziło. 

 

31. Czy osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi będącymi własnością Zamawiającego ponoszą 
konsekwencję (jeżeli tak to jakie?) w przypadku spowodowania kolizji drogowej, której następstwem jest 
wypłata odszkodowania w zakresie OC komunikacyjnego lub Autocasco. 

 

Odpowiedź: Nie 

 

32. Z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzonej działalności prosimy o wyłączenie 
zapisu zawartego w pkt. 4.22 , tzn.: 

 „odpowiedzialność cywilna 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 jedno i  wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

 

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

 

33. Prosimy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu zawartego w pkt 4.37 
następującej treści: 

 „odpowiedzialność cywilna wyrządzona w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz 
 naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 200.000 zł na jeden i wszystkie 
 wypadki ubezpieczeniowe” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wyłączenie wnioskowanego zapisu. 

 

34. W zakresie ubezpieczenie Autocasco prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego uszkodzenia lub zbicia 
szyb pojazdu. Proponowany zapis: 

 „ uszkodzenia lub zbicia szyb pojazdu na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową” 

 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk, obejmujący uszkodzenie, utratę 
bądź całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz utratę elementów 
pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego lub 
osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe 
lub jego wyposażeniu polegające m.in. na: 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek 
zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez 
ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z  osobami, zwierzętami lub przedmiotami 
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu, 

 uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, 
w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, 
opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego 
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru 
lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, 

 uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania 
osób trzecich, w tym również włamania, 



 uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie 
w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.), 

 uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej, 

 uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu, 

 kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: 
1) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 
2) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 
3) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój). 

 

 

35. Prosimy o przeniesienie klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa do wykazu klauzul fakultatywnych. 

 

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

 

36. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli reprezentantów limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia w wysokości 300.000,00 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu. 

 

37. Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług. Proponowany limit 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu. 

 

38. Prosimy o ograniczenia zakresu odpowiedzialności w klauzuli  wyłączenia  ryzyka z eksploatacji jedynie do niżej 
wymienionych ryzyk: 

1. Pożar, 

2. Uderzenie pioruna, 

3. Wybuch, 

4. Upadek statku powietrznego. 

Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego zapisu do w/w klauzuli: Powyższa klauzula ma zastosowanie pod 
warunkiem ,że okres zakończenia działalności nie jest dłuższy niż 30 dni. W przypadku gdy okres byłby dłuższy niż 30 
dni , Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Towarzystwa/ Zakładu Ubezpieczeniowego o tym fakcie i 
podjęte zostaną wspólne przez Ubezpieczającego i Towarzystwo/ Zakład Ubezpieczeniowy ustalenia i działania mające 
na celu dodatkowe zabezpieczenie mienia.” 

 

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


