
 

1. Przebieg Ubezpieczenia 
1) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

 
Odpowiedź: Tak. 
 
2) Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak  jakichkolwiek innych roszczeń 

zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których 
Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których 
mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych 
informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej. 

 
Odpowiedź: Wszystkie szkody i roszczenia o jakich Zamawiający wie były zgłaszane do 
ubezpieczyciela, a w oparciu o informacje od niego przygotowano zestawienie szkodowości. 
 
 
3) Czy podana szkodowość odnosi się do zakresu/franszyz zaproponowanych obecnie? Prosimy 

podać istotne zmiany.  
 
Odpowiedź: 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, 
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  
 
 
4) Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wie o innych:  

 jakichkolwiek innych roszczeniach  zgłoszonych do Ubezpieczonego 

 jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu 
należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone 
roszczenia w przyszłości 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
5) Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia szkodowe z lat wcześniejszych niż ostatni rok polisowy 

zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu lub o uzupełnienie tych  zestawień 
szkodowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk    
1) Prosimy  o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć 

jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, 
prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez 
zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić 
do istotnego obniżenia zużycia technicznego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający określa stan budynków jako dobry. 
 
2) Prosimy o informacje czy w zgłoszonym mieniu wystąpiły szkody powodziowe po 1996r. 
 
Odpowiedź: Nie. 
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3) Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie znajduję się na terenach zagrożonych powodzią 

podtopieniami.  
 
Odpowiedź: Nie. 
 
4) Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny 

okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych,  jednostki 
organizacyjne, jeśli nie prosimy o wskazanie różnic.    

 
Odpowiedź: Zakres jest zbliżony w okresie ostatnich dwóch lat Zamawiający był ubezpieczony 
w oparciu o podobny program, z tym, że oparty na ryzykach nazwanych a obecny jest 
przygotowany w oparciu o system all risk. 
 
5) Prosimy o ograniczenie zakresu dla obiektów typu wiaty/szklarnie/namioty itp., jak także budowli 

nie połączonych trwale z podłożem,  do ryzyk nazwanych, tj: pożar, bezpośrednie uderzenie 
pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź,  huragan, deszcz nawalny, 
grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i 
sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, 
budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
6) Prosimy o ograniczenie zakresu dla nasadzeń do ryzyk nazwanych, tj: pożar, bezpośrednie 

uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź,  huragan, deszcz 
nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, 
upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
7) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony samowoli budowlanych 

ewentualnie prosimy o potwierdzenie że w budynkach/budowlach zgłaszanych do ubezpieczenia 
nie znajdują się takie obiekty. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki samorządu Terytorialnego, w tym Gmina Popów, co do 
zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego i wg jego wiedzy wśród 
nieruchomości zadeklarowanych do ubezpieczenia nie ma i nie powinno być przypadków samowoli 
budowlanej 
 
8) Prosimy o informację, czy do ochrony włączone są budynki znajdujące się pod nadzorem 

konserwatora zabytków; jeśli tak, to prosimy o podanie ich adresu i wartości. 
 
Odpowiedź: Nie 
 
 
9) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód powstałych w 

wyniku nie przestrzegania wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki samorządu Terytorialnego, w tym Gmina Popów, co do 

zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, lecz nie wprowadza przedmiotowego wyłączenia z 
ochrony ubezpieczeniowej. 
 
10) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód pośrednich 

związanych np. ze zwiększonymi kosztami działalności. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy i nie 
wprowadza przedmiotowego wyłączenia. 
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11) Prosimy o wprowadzenia dodatkowego wyłączenia dotyczącego szkód powstałych podczas 
prowadzenia prac budowlanych za wyjątkiem robót określonych w ramach klauzuli robót 
budowlano – montażowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy i nie 
wprowadza przedmiotowego wyłączenia 

 
 
12) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia dotyczącego szkód polegających na pękaniu 

ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba że szkoda powstała w skutek zdarzeń 
objętych w ramach prac określonych w klauzuli robót budowlano – montażowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy i nie 
wprowadza przedmiotowego wyłączenia 

 
 
13) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód wywołanych 

błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy i nie 
wprowadza przedmiotowego wyłączenia 

 
 
14) Prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla szkód powstałych w wyniku nie przestrzegania przez 

Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich 
Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza innego niż określone w SIWZ wyłączenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez 
Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i 
normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 

 
 
15) Prosimy o potwierdzenie że naziemne oraz podziemne linie elektroenergetyczne, teletechniczne i 

innych tego typu oraz urządzenia stanowiące ich integralną część, służące do rozdziału i 
przetwarzania energii lub sygnałów nie przeznaczone do zaspokajania potrzeb 
Ubezpieczającego oraz zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność są poza 
zakresem ubezpieczenia.   

 
Odpowiedź: Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog 
wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela o szkody w naziemnych oraz podziemnych liniach 
(przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz 
urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii 
lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na 
jego terenie i stanowiących jego własność oraz znajdujących się w odległości do 100 m poza 
miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia lub SIWZ. 
 
 
16) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony wyposażenia OSP w 

trakcie akcji i ćwiczeń 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
17) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń powstałych w skutek systematycznego 

zawilgocenia z powodów nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych urządzeń 
technologicznych rozprowadzających wodę lub inne ciecze lub parę oraz zawilgocenia przez 
wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.  
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Odpowiedź: Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog wyłączeń 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela o szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu 
nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających 
wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb 
ścienny.  
 
 
18) Prosimy o dopisanie do wyłączenia spowodowanego eksplozją lub implozją szkód wywołanych 

podczas rozbiórki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
19) Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży stałych elementów budynków/budowli. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
20) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony pojemników i koszy na 

śmiecie oraz surowców wtórnych lub ograniczenie tego zakresu do FLEXA tj. pożar, uderzenie 
pioruna, eksplozję oraz upadek statku powietrznego .  

 
Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres ochrony do FLEXA jedynie dla surowców wtórnych, 
poza tym nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
21) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 10% szkody 

lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
22) Prosimy o dopisanie do 11 z załącznika nr 1 str. 24: […] pod warunkiem, że wartość VAT została 

zadeklarowana w zgłoszonych wartościach 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie 

Zamawiający potwierdza, że sumy zgłaszane do ubezpieczenia zawierają podatek VAT. 
 
23) W przypadku braku zgody prosimy o informacje czy Zamawiający doliczyć do sum ubezpieczenia 

wartości VAT.  
 
Odpowiedź: Zamawiający w sumach ubezpieczenia uwzględnia podatek VAT. 
 

24) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 14 str. 24 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

25) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 16 str. 24 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
26) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 18 str. 24 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
27) Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli usunięcia przyczyn awarii do 50 tys. zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający obniża limit odszkodowawczy w klauzuli usunięcia przyczyn awarii do 50 000,- 
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28) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego podlimitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 
dla pkt 3) i 4) w wysokości 250.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
29) Prosimy o obniżenie limitu dla kosztów dodatkowych do 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
30) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie 

niniejsza klauzula nie obejmuję: części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne 
ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności 
wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze 
palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
31) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuję: wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności 
olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych , a w szczególności 
matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
32) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuję: szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący 
naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
33) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuje: szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
34) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona  nie obejmuje: w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział 
ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
35) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona  nie obejmuje: szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w 
szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 
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Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
36) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuje: szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych 
przeglądów konserwacyjnych i remontów, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
37) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie 

niniejsza klauzula nie obejmuje: szkód w maszynach i urządzeniach, których jednostkowa suma 
ubezpieczenia przekracza 200.000,00 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
38) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy 
jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie 
naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

 
Odpowiedź: W chwili obecnej nie trwają prace inwestycyjne na terenach zgłoszonych do 
ubezpieczenia. 
 
39) Prosimy o informacje dotyczącą remontów budynków zgłaszanych do ubezpieczenia. Czy były 

one i kiedy remontowane, w szczególności prosimy informacje dla obiektów starszych mających 
powyżej 40 lat. 

 
Odpowiedź: Remonty w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach wykonywane są na bieżąco. 
 
40) Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, 

jeżeli tak to jakich,  z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie 
wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji 
związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

 
Odpowiedź: Termomodernizacja OSP – Więcki; Termomodernizacja OSP – Rębielice 
Królewskie 
 
41) Prosimy o wskazanie obiektów do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej lub dojazd może być utrudniony w okresie zimowym. 
 
Odpowiedź: Nie występują obiekty o utrudnionym dojeździe jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 
42) Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez 

Zamawiającego, prowadzona jest działalności: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni 
śmieci, biogazowni. Jeżeli tak, prosimy o podanie następujących informacji: 

a) łącznej wartości mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji z 
wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tj. budynki/budowle, 
wyposażenie maszyny itd. 

b) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych 
c) konstrukcji budynków 
d) zabezpieczeń ppożar. i pkradzież 
e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ? 

czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o taki 
przeznaczeniu? 
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Odpowiedź: Nie. 

 
43) Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o konstrukcje budynków, ścian i dachów dla wszystkich 

budynków zgłaszanych do Ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie udało się Zamawiającemu zgromadzić znajdują się w 
załączniku 1d do SIWZ. 
 
44) Czy oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska , przepisów 

prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej ? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
45) Prosimy o informacje jakie procesy technologiczne przeprowadzane są w oczyszczalni ścieków?  
 
Odpowiedź: Oczyszczanie biologiczne oraz odwadnianie osadu. 
 
46) Prosimy o informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków suszy się lub spala opad ściekowy?  
 
Odpowiedź: Nie. 
 
47) Prosimy o informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się instalacje biogazowe i 

kogeneracyjne.   
 
Odpowiedź: Nie. 
 
48) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż 

wymienione w załączniku do SIWZ,  nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej 
wartość nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz 
jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał? 

 
Odpowiedź: Tak. Konstrukcja murowana, tradycyjna, Wartość ok. 40 tys. zł.  
 
49) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach, których wiek, w 
zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 
50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 
90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej” 
 
 

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

50) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach nie posiadających 
protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający dookreśla podaną w SIWZ klauzulę katastrofy budowlanej, iż: 
„…Klauzula nie dotyczy szkód powstałych w obiektach nie posiadających protokołu odbioru 
końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego.”. 

 
51) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach użytkowanych 
niezgodnie z przeznaczeniem” 

 
Odpowiedź: Zamawiający dookreśla podaną w SIWZ klauzulę katastrofy budowlanej, iż: 

„…Klauzula nie dotyczy szkód powstałych w obiektach użytkowanych niezgodnie z 
przeznaczeniem”. 
 

52) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  
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„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach nie posiadających 
aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego 
obiektu” 
 
 

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

53) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach, 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.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
54) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach wysokościowych 
nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność 
posadowienia konstrukcji.” 
 

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

55) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach wyłączonych z 
eksploatacji.” 
 

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

56) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach 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).” 
 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ  w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą  miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 

 
57) W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach w trakcie budowy, 
rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych 
obiektach.” 
 
 

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

58) W klauzuli zmian w odbudowie prosimy o zmianę wysokości limitu do 20% sumy ubezpieczenia 
obiektu, który został uszkodzony.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
59) W przypadku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do tej klauzuli, 

proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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60) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 
będzie odpowiadał za szkody polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju 
nośnikach danych w tym magnetycznych i optycznych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
61) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub 
jego wad ukrytych, bądź jego właściwości 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
62) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub 
rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia 
niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i 
wyładunkowych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
63) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie 
przystosowanego do przewozu określonego mienia , spowodowane złych stanem technicznym 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
64) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
65) Prosimy o informacje odnośnie klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia – wobec 

stosowania zapisu: „z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia” oraz wprowadzenia zamkniętego katalogu wyłączeń, to czy jeśli OWU danego 
Wykonawcy zawiera wyłączenia ograniczające zakres danej klauzuli, a nie są one ujęte w SIWZ, 
to czy wyłączenia tę będą miały one zastosowanie?  

 
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że w przedmiotowym zamówieniu ubezpieczenia 
mienia os wszystkich ryzyk, nie został wprowadzony zamknięty katalog wyłączeń i 
jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
 
66) Na stronie 24 dla zdefiniowania „serii zdarzeń szkodowych” prosimy o dodanie kryterium czasu, 

np. 48 następujących po sobie godzin. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis „seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek 
jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana będzie (…)”, jednak ulegnie on zmianie jeśli 
wykonawca przyjmie klauzulę 168 godzin. 
 
 



Strona 10 z 15 

 

67) W definicji kradzieży zwykłej prosimy o dodanie, że klauzula obowiązuje, o ile ubezpieczony 
niezwłocznie poinformuje o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili jej 
wystąpienia lub uzyskania o niej informacji. 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje wnioskowany zapis. 
 
68) W klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na każdą 

lokalizację podlegającą regulacji klauzuli, w wysokości maksymalnie 1.000.000 PLN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
69) Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada jakiekolwiek mienie wyłączone z 

eksploatowania. Jeśli tak to prosimy o podanie informacji: co to za mienie, jaka jest jego wartość i 
powód wyłączenia z eksploatacji. 

 
Odpowiedź: Nie. 
 
70) Prosimy o informacje czy Klient zgłasza lub zamierza w ciągu roku zgłosić do ubezpieczenia 

temat mostów, wiaduktów i innego rodzaju przepustów, jeśli tak to prosimy o informacje gdzie się 
one znajdują i jakiej są konstrukcji.  

 
Odpowiedź: Nie w zakresie ubezpieczenia mienia. 
 
71) Prosimy o informacje czy ramach SIWZ Zamawiający planuje zgłosić również drogi publiczne?  

 
Odpowiedź: Nie w zakresie ubezpieczenia mienia. Tylko w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
 

72) Prosimy o usunięcie reguły proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub ograniczenie tej reguły 
jedynie do wartości księgowej brutto.   

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
73) Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne 

budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych? 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie okresowych kontroli przewodów 
kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz 
przegląd sprzętu przeciwpożarowego (np. gaśnice). 
 
74) Prosimy potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli jakieś 

budynki nie mają pozwolenia na użytkowanie prosimy o ich wskazanie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
75) Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu 

technicznego (pięcioletnie, roczne) obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, 
zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze, – jeśli jest 
inaczej udzielenie bliższych informacji. 

 
Odpowiedź:  Protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych: dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 
 
76) Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 
Budowlane. 

 
Odpowiedź: Obiekty budowalne są utrzymane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
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77) Prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? 
Prosimy o informację, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty zawierają adnotacje o stanach 
niepożądanych, a jeśli tak –  udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, 
oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego. 

 
 

Odpowiedź:  Obiekty budowlane wyposażone są w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występujące poziomu zagrożenia. Protokoły nie zawierają adnotacji 
o stanach niepożądanych. 

 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk  
1) W klauzuli likwidacyjnej prosimy o dopisanie warunku odnośnie sprzętu elektronicznego, że 

zapisy dotyczące zużycia technicznego oraz stopnia amortyzacji nie będą uwzględniane tylko dla 
sprzętu, którego wiek nie przekracza 10 lat, dla starszego sprzętu odszkodowanie będzie 
wypłacane do wartości rzeczywistej przedmiotu.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
2) Prosimy w klauzuli automatycznego pokrycia aby limit liczony był od każdego rodzaju 

ubezpieczenie oddzielnie tzn. jeden limit dla ubezpieczenia mienia i inny limit dla sprzętu 
elektronicznego.   

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
3) Prosimy o skreślenie klauzuli automatycznego pokrycia zdania: „Ubezpieczyciel nie będzie 

pobierał dodatkowej składki…” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
4) Prosimy  o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie 

ubezpieczenia  ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia 
uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy  opis tych zabezpieczeń).  

 
Odpowiedź: Tak. Oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczenie Firewall. 
 
5) Prosimy o informacje w miarę możliwości o wskazanie sprzętu stacjonarnego, który znajduję się 

na stałe poza budynkami(oczywiście poza kamerami, które musza być na zewnątrz).  
 
Odpowiedź:  Nie występuje. 
 
6) W przypadku tablic świetlnych proszę o informacje ile ich jest? I jaka jest pojedyncza jego 

wartość?  
 
Odpowiedź: Nie występują. 
 
7) Prosimy o informacje czy wszystkie sprzęty elektroniczne są odpowiednio zabezpieczone przeciw 

przepięciom oraz znajdują się w odpowiednich pomieszczeniach(dt. Przede wszystkim sprzętu 
stacjonarnego, serwerowni i innych specjalistycznych sprzętów), które to spełniają obowiązujące 
przepisy dt. Ochrony przeciwpożarowe oraz kradzieżowe.  

 
Odpowiedź: 
 
8) W pkt. 6.10 prosimy o dodanie zapisu, że: Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 

odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 
nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty 
dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli te urządzenia nie 
zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 
elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych. 

Oznacza to, że urządzenia klimatyzacyjne. 
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• oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta 
lub 

dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 
• są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i 
uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego. 
• są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w 

razie 
uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie, 
• są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom 
producenta sprzętu elektronicznego. 

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

 
 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy. 
 

2. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 
proszę o informację czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane 
podmiotom zewnętrznym. W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych 
polis lub potwierdzenie podsiania ubezpieczenia OC  przez te podmioty.  

 
Odpowiedź: Nie. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, ze  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie 
mające charaktery imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych 
(wodnych, motocyklowych, samochodowych 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ochrony nie będzie obejmował:  
a) posiadania, użytkowania, zarządzania  lub administrowania  wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów, oraz czy jest prowadzona działalność związana  z  sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   
b) prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, 
usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 
 

5. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jedynie, że zakres ochrony nie będzie obejmował: 
posiadania, użytkowania, zarządzania  lub administrowania  wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów, oraz czy jest prowadzona działalność 
związana  z  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   

 
Zakres ochrony będzie obejmował prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia 
ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 
 

 
 
c) Prowadzenia działalności  transportowej,   ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
miejskiego (autobusy i tramwaje)  
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Odpowiedź: Zakres ochrony będzie obejmował prowadzenie działalności transportowej. 
 

6. W przypadku  prowadzenia działalności opisanej w punkcie i b) – prosimy o podanie długości 
sieci wodociągowo kanalizacyjnej 

 
Odpowiedź:  Kanalizacja – ok 44km 

 Wodociąg – sieć rozprowadzona po całym terenie  Gminy.   
 

7. W przypadku prowadzenia działalności opisanej w punkcie a)  prosimy o dodatkowe 
informacje jak niżej: 

 Prosimy wymienić rodzaje najbliższych rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i 
wskazać ich odległości od lokalizacji składowiska 

 Prosimy o podanie odległości od siedzib ludzkich 

 Prosimy o podanie odległości od pól uprawnych i zakładów przemysłowych. 

 Czy były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, rzek 
oraz wód gruntowych na zajmowanym przez składowisko terenie lub jego 
sąsiedztwie? Jeśli tak to proszę opisać wyniki badań i kiedy były wykonane.  

 Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, 
gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?  

 Czy w przeszłości zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów 
państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną 
środowiska lub przekroczeń emisji? Jeśli tak prosimy podać szczegóły.  

 Czy wystąpiła na składowiska jakakolwiek poważna awaria, ? Jeśli tak to proszę 
podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie 
załącznika).  

 Czy obiekt posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz 
przeciwdziałania skutkom awarii? Jeśli tak to jakie?  

 Czy znane są Państwu jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w 
przyszłości doprowadzić do powstania roszczeń:  

 Prosimy o specyfikację substancji i odpadów niebezpiecznych występujących na 
składowisku. Wykaz powinien zawierać maksymalne ilości składowane i ilości 
zużywane lub wytwarzane w skali roku. (Może być w formie załącznika). 

 
Odpowiedź: nie dotyczy.. 
 

8. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony punktu 4.4 („czynności inwestora”) 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

9. Prosimy o potwierdzenie ,  działalność o: 
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 
- prowadzenie prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów,  
- wykonywanie obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji, 
Są wykonywane przez  wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. 

 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 
 

10. Prosimy o następujące informacje:  
a) podanie ilości szkód, w tym podanie szkód zamkniętych z wypłatą zero (czyli wszelkich 

szkód zgłoszonych)  
b) podanie jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych poprzednich okresach 
c) podanie szkód w podziale na osobowe i rzeczowe 
d) krótki opis w/w szkód 
e) zestawienie dot. zobowiązań przypisuje  szkody  do roku zdarzenia się szkody czy do roku 

jej zgłoszenia 
f) zestawienie dot. zobowiązań dotyczy lat kalendarzowych czy lat polisowych? 

 
Odpowiedź: 

a. Zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli nie zawierały takich informacji. 
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b. 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, 

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  

c. Była jedna szkoda rzeczowa w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych 

d. Zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli nie zawierały takich informacji 
e. Zestawienie szkód przypisuje szkodę do roku zdarzenia, 
f. Dotyczy lat kalendarzowych. 

 
11. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na 

kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów 
ubezpieczeniowych,  jednostki organizacyjne? 

 
Odpowiedź: Zakres jest zbliżony, w okresie ostatnich dwóch lat Gmina była ubezpieczona na 
podobnym zakresie z tym, że w oparciu o system ryzyk nazwanych a nie all risk. 
 

12. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzą budynki komunalne 
mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: 
a) wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

udziałem w częściach wspólnych  
b) wiek i stan techniczny budynków 
c) wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały 

remonty generalne  
d) prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z 

tytułu posiadania i administrowania: 

 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  

 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  

 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 
 
 
Odpowiedź:  a: Budynek mieszkalny: ul. PCK 6; liczba lokali mieszkalnych: 3 
  b: wiek około 50 lat; stan techniczny: dobry 
  c: w okresie ostatnich 10 lat nie były przeprowadzane remonty generalne 
  d: Zamawiający potwierdza 
 

13.  Prosimy o podanie/ wymienienie rodzaju odbiorców energii cieplnej. Czy poza odbiorcami 
indywidualnymi są to przedsiębiorcy wykorzystujący te energię do celów przemysłowych? 

 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

14. Prosimy o podanie/ wymienienie rodzaju odbiorców wody . Czy poza odbiorcami 
indywidualnymi są to przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów produkcyjnych  

 
Odpowiedź: Mieszkańcy Gminy, zakłady przetwórstwa warzyw i owoców oraz drobne 
przedsiębiorstwa. 
 

 
4. Dotyczy umowy. 
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1. W wzorze umowy prosimy o dodanie klauzuli wypowiedzenia umowy w odniesieniu do 
zadania I, że  z powodu wysokiej szkodowości => 70% .W  pierwszym okresie wskaźnik 
szkodowy liczony za 10 miesięcy, w następnych latach za cały dotychczasowy  okres 
obowiązywania umowy.  
Współczynnik szkodowości rozumiany jest jako stosunek sumy wypłaconych 
odszkodowań i zawiązanych rezerw szkodowych do zainkasowanej składki dla 
produktów objętych niniejszą umową. 
Okres wypowiedzenia  60 dni przed końcem każdego rocznego okresu funkcjonowania 
umowy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
5.Dotyczy terminu składania ofert: 

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 27.04.2016 r. 
 

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

 
 

 


