
1. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących szkodowości (załącznik nr 7): 
- prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat nie było szkód odnośnie ubezpieczenia NNW 
sołtysów, skazanych, inkasentów 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat nie było szkód odnośnie 
ubezpieczenia NNW sołtysów, skazanych, inkasentów 
 

2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
II. budynki przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 
W przypadku budynków przeznaczonych do rozbiórki - prosimy o wyłączenie ich z ochrony. 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
3. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie 
ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości 
poniesionych strat, 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 
powodzi lub lokalnych podtopień w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź: Nie. 
 

4. Odnośnie ryzyka „podniesienia się poziomu wód gruntowych” prosimy o podanie informacji czy w okresie 
ostatnich 10 lat wystąpiły u podmiotów Gminy Popów tego typu szkody/ zdarzenia szkodowe. Jeżeli tak to 
prosimy o informację, które jednostki/ lokalizacje ucierpiały wskutek tego ryzyka i jakie zostały poniesione 
straty, 
 
Odpowiedź: Nie, w okresie ostatnich 10 lat takie szkody nie wystąpiły. 
 
5. Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka „podniesienia się 
poziomu wód gruntowych” w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego, 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
6. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 2, s. 23 – prosimy o dodanie „seria zdarzeń szkodowych powstałych na 
skutek jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana będzie (…)” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje wnioskowany zapis, jednak ulegnie on zmianie jeśli wykonawca 
przyjmie klauzulę 168 godzin. 
 
7. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z 
podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej 
realizacji.  
 
Odpowiedź:  OSP Więcki – termomodernizacja – realizacja 2017- koszt: ok 250 ty. zł 
  OSP Rębielice Królewskie – termomodernizacja – realizacja 2017- koszt: ok 270 tys. zł 
 
8. Prosimy o podanie informacji jaka wartość instalacji solarnych została zgłoszona do ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 
9. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, lub mienie 
znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość 
wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. 



 
Odpowiedź: Nie występują. 
 
10. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone: 
a) mienie wyłączone z eksploatacji 
b) pustostany 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o: 

- wskazanie ich lokalizacji  
- podanie 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. 
 
 

11. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ (w tym NNW – część III)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o 
wskazanie różnic 
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, 
odpowiedzialności cywilnej, 
 
Odpowiedź: 

a. Zamawiający jest ubezpieczony na podobnym kompleksowym programie ubezpieczeniowym 
od 18.06.2014, w okresie wcześniejszym każda jednostka ubezpieczała się samodzielnie w 
oparciu o OWU ubezpieczycieli, 

b. Zgodnie z wolą Zamawiającego, tak 
c. W zakresie ubezpieczenia mienia był to system na ryzykach nazwanych, a w obecnym 

programie jest na systemie wszystkich ryzyk, zwiększyła się liczba rozszerzeń w OC, 
Ubezpieczenie OC - w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość 
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy 
redukcyjnej), w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł, w 
ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza redukcyjna – 10% 
wartości szkody, nie więcej niż 3 000 zł, w ubezpieczeniu OC dróg franszyza integralna – 400 zł;  
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego - brak 
W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku - franszyza integralna – 100 zł 
W ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych - Franszyza integralna – 50 zł  
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Franszyza integralna - 200 zł  
 
12. Proszę 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. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
13. Proszę o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 



14. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze, a 
także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód 
związanych z organizacją imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, rozumiane 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. 
 
16. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód 
związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii 
gąbczastych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w OC działalności za szkody w środowisku naturalnym będą objęte 

tylko te szkody, których przyczyna była nagła, nieprzewidziana i niezamierzona przez Ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku nie będzie obejmować szkód regulowanych 

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

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie będą objęte szkody wskutek 

dewastacji lub wandalizmu nagrobków. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza o ile nie będą one własnością zamawiającego, wtedy będą 

podlegały ochronie ubezpieczeniowej. 

20. Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów 
i/lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)? Jeżeli tak to proszę o podanie 
poniższych informacji: 

a. Gdzie się znajduje – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie  

 

Odpowiedź: Nie. 

 

21. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - prosimy o wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności 

ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proponujemy 200.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla zamawiającego.  

 

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



 

22. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (prosimy o 

odniesienie się do każdego z punktów odrębnie): 

1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub 

sprzedaży, 

2) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,  

3) żywych zwierząt 

4) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym 

5) mienia pracowniczego, 

6) pojazdów i maszyn podczas ich holowania, 

7) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu 

Ponadto prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli szkód 

(prosimy o odniesienie się do każdego z punktów odrębnie):  

1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w 

środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami 

lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność; 

2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego 

rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do 

wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych 

4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości, naturalnego zużycia mienia; 

5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy 

lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej 

nieruchomości. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu wyłączeń o szkody: 

 powstałe w wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia 

mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego 

z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka 

transportu ponad dopuszczalną ładowność; 

 spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do 

wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych 

 spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu 

określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka 

transportu, 

Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

23. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. 

gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz 

określenie ich wartości jednostkowej. 

 

Odpowiedź: Nie. 

24. Prosimy o wykreślenie w całości pkt 17, str. 24 SIWZ tj.: „Jeżeli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie działających leków, to postanowienia takie nie mają 
zastosowania, jednakże wyłącznie w stosunku do osób nie będących reprezentantami zamawiającego. W 
zakresie obligatoryjnym postanowienie niniejsze nie dotyczy także ubezpieczeń komunikacyjnych.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w całości punkt 17 str. 24 SIWZ o treści : 



„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie odpowiedzialności za 
szkody spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub 
podobnie działających leków, to postanowienia takie nie mają zastosowania, jednakże wyłącznie w 
stosunku do osób nie będących reprezentantami zamawiającego. W zakresie obligatoryjnym 
postanowienie niniejsze nie dotyczy także ubezpieczeń komunikacyjnych.” 
 
 
25. Prosimy o wykreślenie w całości pkt 4.37., str. 45 SIWZ tj.: „odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem 
obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w całości pkt 4.37., str. 45 SIWZ tj.: „odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz 
naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.” 
 
 
26. Prosimy o potwierdzenie, że mienie w postaci: „12 kajaków wraz z wyposażeniem  (kapoki, wiosła, 

siedziska)” będzie objęte ochroną wyłącznie podczas jego składowania w miejscu ubezpieczenia, nie zaś 

podczas jego użytkowania na akwenach wodnych, 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jest to mienie które może też ulec uszkodzeniu podczas 

użytkowania i intencja Zamawiającego jest objęcie go ochrona od tego typu zdarzeń, jak min. 

uszkodzenie przez użytkowników, zatopienie itp. 

 

27. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.04.2016r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 26.04.2016. Godziny pozostają 

bez zmian. 

                                                                                                                     


