Powiat Proszowicki

Proszowice, dn. 19.10.2018 r.

ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 636091-N-2018 z dnia 15.10.2018 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, tj.
Powiatu Proszowickiego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z
późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie
modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla
wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:
Pytanie nr 1. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach
osuwiskowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują
się na terenach osuwiskowych.
Pytanie nr 2. Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia
wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż od 1997 roku na terenach wskazanych do
ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.
Pytanie nr 3. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach
zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują
się na terenach zalewowych.
Pytanie nr 4. Prosimy o informację czy Gmina posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią
odpadów.
Odpowiedź: Powiat nie posiada / nie zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.
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Pytanie nr 5. Prosimy o informację, czy Gmina posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach
domowych w ramach projektów unijnych.
Odpowiedź: Zamawiający (Powiat Proszowicki) nie posiada sprzętu elektronicznego w
gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych.
Pytanie nr 6. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż założone są
3 rezerwy (szkody z 2018 r.) z ryzyka OC dróg (uszkodzenia pojazdów na drodze) na łączną
kwotę 3.342,15 zł.
Pytanie nr 7. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25.10.2018 r. oraz prosimy o
wskazanie miejsca składania otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.10.2018 r.
Zmienia też godziny składania i otwarcia - ofertę należy złożyć do godz. 11:00 w Starostwie
Powiatowym w Proszowicach w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku,
a otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:15 w Starostwie Powiatowym w Proszowicach w pokoju
nr 79.
Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC podane są dwie odrębne sumy
gwarancyjne:
OC delikt/kontrakt/produkt – 700 000,00 PLN oraz OC zarządcy dróg publicznych – 500 000,00 PLN
(OC zarządcy dróg nie jest pod limitem w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż są to odrębne sumy gwarancyjne.
Pytanie nr 9. Czy w okresie ostatnich 20 lat mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia zostało
dotknięte szkodą w wyniku powodzi lub wskutek podniesienia się wód gruntowych? Jeśli tak, prosimy
wskazać lokalizację oraz wartość mienia tam się znajdującego oraz informację o podjętych działaniach
prewencyjnych.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 i 3.
Pytanie nr 10. Czy mienie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenach zalewowych?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie nr 11. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexy dla budynków będących w złym
stanie technicznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12. Prosimy 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.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
aktualne przeglądy, pozwolenie na użytkowanie oraz są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 14. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania,
czy jest tam prowadzona działalność?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
nie trwają żadne inwestycje, budowy, remonty ani modernizacje, teren nie jest wyłączony
z użytkowania, nie jest tam prowadzona działalność.
Pytanie nr 15. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia.
Pytanie nr 16. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zgłasza do ubezpieczenia instalacje i
kolektory solarne, solary? Przedmioty te, wymienione są w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie posiada tego typu mienia.
Pytanie nr 17. Prosimy o potwierdzenie, że żadna z jednostek Zamawiającego nie zajmuje się
prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów i nie prowadzi sortowni śmieci.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 18. Prosimy o podanie informacji o stanie dróg zarządzanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan dróg jest dobry.
Pytanie nr 19. Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli
tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe.
Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze,
motorowe, motorowodne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 21. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
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administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 22. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w
zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje przejmowania tego typu mienia.
Pytanie nr 23. Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2018 r. przeznaczył na ten cel kwotę 743.133,13
zł.
Pytanie nr 24. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na
przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 25. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym
przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych
z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, 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.
Pytanie nr 27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby
zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia (powyższe
nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej, domów seniora na
rzecz podopiecznych).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 28. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy
będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 29. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty,
na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i
Wykonawcy).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 31. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany
wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku podwyższenia
wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna
lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym
samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze
zgody obu stron).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ochrony dla szkód powstałych podczas
zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem pracy
/obowiązków służbowych/ nie obejmuje USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 33. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w ubezpieczeniu OC pokrywane będą w
granicach sumy gwarancyjnej. W przypadku braku takiego potwierdzenie prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie limitu na te koszty na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę gwarancyjną w
wysokości 50.000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe w ubezpieczeniu OC
pokrywane będą w granicach sumy gwarancyjnej.
Pytanie nr 34. Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na:
„odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu jest
uregulowana w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie przedmiotu
ubezpieczenia i tej Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne). Jeśli Zamawiający
nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie
obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w
pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna klauzula odstąpienia od
prawa do regresu.
Pytanie nr 35. Prosimy o informację czy podana szkodowość obejmuje również rezerwy szkodowe,
jakiego rodzaju szkód dotyczą rezerwy szkodowe (rzeczowe, osobowe, czyste straty finansowe).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 36. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych,
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

5

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie
przez Ubezpieczonego,
3) związane z działalnością:
a) bankową lub ubezpieczeniową,
b) księgową lub finansową,
c) leasingową,
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
e) reklamową,
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu,
kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju
opóźnień lub zwłoki;
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
tajemnicy handlowej, zawodowej;
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
10) związane ze stosunkiem pracy;
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub
innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz
odsetek od tych kwot.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zakres ubezpieczenia z tytułu czystych strat
finansowych:

d. czyste straty finansowe, w tym w szczególności:
a) wynikające z braku lub ograniczenia możliwości korzystania z rzeczy ruchomej,
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
b) wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwość prowadzenia
działalności przez osobę trzecią,
c) poniesione przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała szkody rzeczowej
lub szkody osobowej,
d) wynikające z utraty wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej,
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:
1) związane z działalnością:
- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz
reklamową,
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- polegającą na doradztwie, planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie,
kosztorysowaniu,
- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera,
dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz
związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
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5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki
kapitałowej,
6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
7) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o
rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo
wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet
wykonania zobowiązania,
8) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
9) związane z dokonywaniem płatności,
10) wynikające z niedotrzymania terminów,
11) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien,
odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze
pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.
Pytanie nr 37. Odnośnie odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku naturalnym, prosimy o
potwierdzenie że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy
1) przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia
jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu
należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
2) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda
powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 38. Prosimy o wykreślenie zapisu: „z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące
następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi”.(str. 53,
pkt. M)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 39. Prosimy o wyłączenie poniższego zapisu:
„y. odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom
przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 42 ust.
1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 40. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe
będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji
przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:
a) związanych z zarządzaniem drogami.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie w przypadku odpowiedzialności za
szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu
normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu
terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc) w kwestiach związanych
z zarządzaniem drogami Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w kwocie
100 000,00 zł.

7

Pytanie nr 41. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług
medycznych przez personel na rzecz podopiecznych do limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do kwoty 200 000,00 zł.
Pytanie nr 42. Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma,
prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na
ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynki nieużytkowane wyłączone są z ochrony
ubezpieczeniowej.
Pytanie nr 43. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na
rzeczywistą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem
pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych,
obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska., znaki drogowe, tablice
informacyjne, witacze….
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane te znajdują się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie nr 45. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 46. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a)
mienie wyłączone z eksploatacji
b)
pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę
na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji
oraz pustostanów.
Pytanie nr 47. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji. , jednostkowych sum
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ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę
na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?
Odpowiedź: Patrz załącznik nr 6 do SIWZ. Brak zgody na powyższe ograniczenia.
Pytanie nr 48. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych,
przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i
wandalizmu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 49. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży
z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o
potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 50. Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres
ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w
przypadku, gdy
1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw
na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym
ryzyku 60%
2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w
Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na
znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak
możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu
zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 51. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci
(urządzenia, instalacje i sieci elektryczne, elektroenergetyczne) znajdują się w odległości nie większej
niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 52. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie ostatnich 21 lat wystąpiła powódź.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat
wysokości poniesionych strat.
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Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
Pytanie nr 53. Prosimy o potwierdzenie iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone
w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 54. Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z klauzul
obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 55. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej do
1 000 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 56. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli ubezpieczenia prac
budowlano-montażowych do 500 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 57. Czy zamawiający dla stodoły oraz szklarni uwzględnionych w wykazie mienia wyraża
zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych obiektów do zakresu FLEXA?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 58. W punkcie:” koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do
wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci
limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 Prosimy o zmniejszenie limitu z 2.000,00 zł na 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 59. Prosimy o wykreślenie zapisu w dodatkowych postanowieniach: „w ubezpieczeniu
pojazdów, których wiek nie przekracza 24 miesięcy ma zastosowanie tzw. gwarantowana suma
ubezpieczenia, która oznacza że w przypadku kradzieży pojazdu oraz szkody całkowitej w pojeździe,
wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje
przez cały roczny okres ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 60. Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu
dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 61. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie samochodów
osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza
3,5 tony.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 62. Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 63. Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw
Europy:
• Ukraina
• Turcja (azjatycka część)
• Rosja (azjatycka część)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 64. Prosimy o wyłączenie z ryzyka AC poniższego pojazdu(koparka):
7 Atlas 1304M 135M302182
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 65. Prosimy o potwierdzenie, że Auto Casco dotyczy pojazdów tylko do 15 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 66 Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności,
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie
realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na
specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o
pracę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza
możliwość, aby polisy ubezpieczeniowe były wystawiane przez osobę (podmiot) będący
agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej
z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od
Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego),
wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
Pytanie nr 67. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o
odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza
możliwość, aby polisy ubezpieczeniowe były wystawiane przez osobę (podmiot) będący
agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej
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z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od
Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego),
wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
Pytanie nr 68. Prosimy także o odstąpienie od stosowania kar umownych opisanych w paragrafie 14
wzoru umowy dla Części I Zamówienia oraz paragrafie 13 wzoru umowy dla Części II i III Zamówienia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 69. Obniżenie limitu holowania pojazdów w ubezpieczeniu Assistance do 300 km od
miejscu wypadku, awarii.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 70. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 26.10.2018.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 25.10.2018 r.
Pytanie nr 71. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ze str. 37 załącznik nr 5 do SIWZ zapisu
„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU)
znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od
proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającego.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 72. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu klauzuli nr 3 Klauzula przepięcia
poprzez wprowadzenie zapisu: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod
warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest
zabezpieczone poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory,
filtry).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 73. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu klauzuli nr 3 Klauzula przepięcia
poprzez wprowadzenie zapisu: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną
były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu,
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a
ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie takich szkód.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 74. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limit w klauzuli nr 8 Klauzula
automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości 30% odnosi się do łącznej
sumy ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych, więc dotyczy budynków i budowli oraz środków trwałych i
wyposażenia oraz ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Pytanie nr 75. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że klauzula nr 13 Klauzula ochrony
mienia nieprzygotowanego do pracy obejmuje tylko i wyłącznie szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia
sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie
użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w SIWZ.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują
OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 76. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 14 Klauzula kosztów
odtworzenia dokumentów nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż treść klauzuli wskazuje jakiego ryzyka dotyczy:

„…która uległa uszkodzeniu, zawilgoceniu lub zniszczeniu wskutek zdarzeń objętych
ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”.
Pytanie nr 77. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 15 Klauzula
warunków i taryf nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W tym ubezpieczenia nie mamy
do czynienia z suma ubezpieczenia, więc nie ma zastosowania ww. klauzula.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,
odpowiedzialności cywilnej.

iż

klauzula

ta

nie

dotyczy

ubezpieczenia

Pytanie nr 78. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją klauzuli nr 18 Klauzula
rzeczoznawców, jest pokrycie kosztów nią objętych do wysokości normalnie obowiązujących stawek
rynkowych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują
OWU Wykonawcy.
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Pytanie nr 79. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie klauzuli nr 18 Klauzula
rzeczoznawców, o zapis, że powołanie rzeczoznawcy musi być uzgodnione z Ubezpieczycielem.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 80. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli nr 20 Klauzula zmiany
lokalizacji w odbudowie, o usunięcie zapisu „Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli
następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy
ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 81. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że limit odpowiedzialności dla
klauzuli nr 21 Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia, wynosi 20% sumy ubezpieczenia mienia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 82. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. powyżej prosimy o informację jaka może
być maksymalna wartość całego mienia po przeszacowaniu oraz jaka może być wartość mienia w
największej lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić w chwili obecnej jaka może być
maksymalna wartość całego mienia po przeszacowaniu oraz jaka może być wartość mienia
w największej lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wiele budynków jest już
ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej.
Pytanie nr 83. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu, że kl. 23 Klauzula miejsca
ubezpieczenia nie dotyczy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 84. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. 23 Klauzula
miejsca ubezpieczenia do 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 85. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl. 23 Klauzula miejsca ubezpieczenia
poprzez wprowadzenie zapisu, że nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymogi określone w owu
ubezpieczyciela i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż
wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie nr 86. W odniesieniu do kl. 24 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji zwracamy
się z uprzejmą prośba o poniższe dane do oceny ryzyka:
a. jakie to mienie?
b. o jakiej wartości?
c. jak zabezpieczone?
d. jakie Zamawiający ma plany w stosunku do tego mienia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mogą to być zarówno budynki jak i inne środki
trwałe. Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie określić w chwili obecnej ani wartości,
ani zabezpieczeń, ani planów w stosunku do takiego mienia.
Pytanie nr 87. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 28 Klauzula
usunięcia pozostałości po szkodzie nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody
lub gleby i jej rekultywacją.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 88. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że ochroną ubezpieczeniową w
zakresie klauzuli nr 30 Klauzula transportowania nie są objęte szkody:
e. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia
środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;
f. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
g. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości
przewożonego w nim mienia;
h. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub
objętości;
i. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
j. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub
innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia
przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest
kierowanie pojazdami;
k. powstałe podczas transportu:
i. obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,
ii. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego pokrycie takich
szkód.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w
kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 89. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu klauzuli nr 30 Klauzula
transportowania szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 90. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli 31 Klauzula wypowiedzenia
umowy zgodnie z poniższym:
Klauzula wypowiedzenia/odnowienia umowy
1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres
następujących po sobie kolejnych dwóch 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona
w następnym i kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona
kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i
warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała
zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu ubezpieczenia aktualnej umowy (w takim
przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i
franszyzy redukcyjnej):
a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań
i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%.
b. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w
porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy.
c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.
d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które
zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków
umowy ubezpieczenia.
f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na
tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko dwukrotnie w odniesieniu do
przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia. Pierwszą umową ubezpieczenia
jest umowa z okresem ubezpieczenia od 20.11.2018r. do 19.11.2019r.
3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie dojdą
do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia
nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 91. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli 32 Klauzula składowania
poprzez wprowadzenie zapisu: „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego
składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 92. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. 33 Klauzula
zalaniowa do 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 93. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 37 Klauzula
katastrofy budowlanej nie obejmuje również szkód w obiektach:
l. których wiek przekracza 50 lat
m. nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
n. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
o. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego pokrycie takich
szkód.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 94. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl. 38 Klauzula ubezpieczenia prac
budowlano-montażowych, poprzez wykreślenie pkt. c i d.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 95. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w odniesieniu do szkód w
środowisku wskazanych na str. 53 w pkt. k ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej w treści „1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła,
przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego, niemożliwa do przewidzenia przez
ubezpieczonego”.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.
Pytanie nr 96. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w odniesieniu do szkód w
środowisku wskazanych na str. 53 w pkt. k ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej w treści „Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty
badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska”.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 97. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że w odniesieniu do zakresu
wskazanego na str. 53 w pkt. m ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
(odpowiedzialność za szkody wyrządzone powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów
pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze
świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel
na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w
użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem
zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi. Dla szkód wynikających
ze świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych limit
odpowiedzialności 400 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; dla pozostałych ryzyk
odpowiedzialność do wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej) nie jest intencją pokrycie szkód
objętych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją pokrycie szkód objętych
ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
Pytanie nr 98. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w odniesieniu do szkód określonych na
str. 53 w pkt. n ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej szkód w pojazdach
i rzeczach w nich pozostawionych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 99. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że w odniesieniu do szkód
określonych na str. 53 w pkt. n ochrona dotyczy wyłącznie imprez niepodlegających obowiązkowi
ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 100. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do transportu
wartości pieniężnych mają zastosowanie owu ubezpieczyciela i Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn.zm.).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż transport wartość pieniężnych nie przekraczających
0,1 jednostki obliczeniowej* może odbywać się bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia
technicznego. Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują korzystniejsze uregulowania w tym
zakresie dla ubezpieczonego, to mają one zastosowanie (*jednostka obliczeniowa – 120krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa
GUS).
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ oraz przepisami prawa zastosowanie mają OWU
Wykonawcy.
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Pytanie nr 101. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wykreślenie z zakresu klauzuli kradzieży zwykłej
paliwa.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 102. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na str. 60 załącznika nr 5 do SIWZ pokrywane
są w ramach sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 103. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli poniżej:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań
hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane
elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie,
fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz
inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi
takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe
i logiczne”.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie patrz treść Klauzuli IT
(Information Techonology).
Pytanie nr 104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem
ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
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b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają
tych warunków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy
spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności
zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr
138 poz. 931) ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stosuje się w swojej działalności do obowiązujących
przepisów prawa.
Pytanie nr 106. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 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?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych
warunków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 107. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz
wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w
protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
g) instalacji ciśnieniowych;
h) urządzeń dźwigowych.
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają
tych warunków
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie użytkuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 108. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych (jeżeli takie są wśród zgłoszonych
do ubezpieczenia) w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyk
w wysokości 1.000 zł w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 110. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
od kradzieży zwykłej w wysokości 1.000 zł w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 111. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 1.000 zł w
każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 112. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że informacja nt. szkodowości nie
zawiera danych nt. rezerw, gdyż ich nie ma.
W przeciwnym wypadku prosimy o podanie:
p. Daty szkody,
q. Grupy ubezpieczenia,
r. Wysokości roszczenia,
s. Opisu szkody.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 113. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie bezszkodowego przebiegu
ubezpieczenia NNW i MB.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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Pytanie nr 114. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający będzie prowadził
pisemną ewidencję osób skierowanych do osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie
użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów w
ubezpieczeniu NNW – tak by było możliwe ustalenie odpowiedzialności.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pomimo bezimiennego wariantu ubezpieczenia
posiada wszystkie dane osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie
użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów,
stażystów w ubezpieczeniu NNW, aby by było możliwe ustalenie odpowiedzialności.
Pytanie nr 115. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do
26.10.2018r., godz. 10:00.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 25.10.2018 r. do
godziny 11:00.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro
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