
Poznań, dnia 28 luty 2014 r. 

Sprawa nr:  ZP.271.04.2013 

        DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry 
 

Zamawiający – Gmina Pyzdry, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.) w 

związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 26.02.2014 r. udziela następujących 

odpowiedzi: 

1. Ubezpieczenie NNW członków OSP. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje 

rent, a wyłącznie świadczenia jednorazowe. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP nie obejmuje rent.  

 
2. Proszę o informacje na jaki dzień została sporządzona szkodowość. 

 

Odpowiedź: 
Szkodowość została sporządzona na dzień 29 stycznia 2014 r. 
 

3. Proszę o przesłanie źródłowego zaświadczenia nt. szkodowości z ubezpieczeń 

komunikacyjnych z minimum 3 ostatnich lat. 

 
Odpowiedź:  
Określona na stronie 17 SIWZ szkodowość Zamawiającego obejmuje pełną szkodowość 
Klienta z tytułu wszystkich grup ubezpieczeń za ostatnie 3 lata.  
 

4. Proszę o informację czy pojazd marki STAR nr rej. PWR X016 powinien mieć wykupione 

ubezpieczenie NNW (podano liczbę miejsc, natomiast w kolumnie z zakresem widnieje 

jedynie ryzyko OC)? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż pojazd marki STAR nr rej. PWR X016 powinien mieć wykupione 
ubezpieczenie NNW.  
 

5. Proszę o informacje, czy podane SU zostały spisane z aktualnie trwających umów 

ubezpieczenia AC.  

 

Odpowiedź:  
Sumy ubezpieczenia AC zostały w SIWZ zaktualizowane na okres ubezpieczenia 
rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. 
 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia w zakresie likwidacji szkód 

podwykonawcy - Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Warszawie? 

 
Odpowiedź:  



Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia w zakresie likwidacji szkód 
podwykonawcy - Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert w Warszawie. 

 

7. Proszę o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są w 

budynkach gdzie w wykazie jest brak danych? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych w SIWZ. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zabezpieczeń  i wglądu w książki 
obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.  W poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych kontaktować należy się z kierownikami jednostek. W Urzędzie  Miejskim 
kontaktować należy się z Panią Agnieszką Kamyszek tel. 63 276 83 33 

 

8. Czy zabezpieczenia p. pożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o zabezpieczeniach wyspecyfikowanych w SIWZ. 
Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zabezpieczeń  i wglądu w 
książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

 

9. Prosimy o podanie dla budynków starszych niż 50 lat rodzaju, zakresu przeprowadzonych 

remontów generalnych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych w SIWZ. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków pod względem przeprowadzonych remontów  i 
wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.  W 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych kontaktować należy się z kierownikami 
jednostek. W Urzędzie  Miejskim kontaktować należy się z Panią Agnieszką Kamyszek tel. 
63 276 83 33 

 

10. 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 potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnym protokołami. 

 

11. Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały 

łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. 

      Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w żadnym z wymienionych budynków nie są przechowywane 
materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. 

 

12. Czy budynki muzeum posiadają wycenę rzeczoznawcy? 

 

 Odpowiedź: 



Zamawiający informuje, iż budynki muzeum nie posiadają wyceny rzeczoznawcy. 
Jednocześnie zamawiający przypomina, iż budynki ubezpieczane są według wartości 
odtworzeniowej. 

 

13. Czy teren, na którym znajduje się mienie jest terenem zalewowym? 

 
Odpowiedź: 
W okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w majątku Zamawiającego. 
 

14. Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w pozycji budowle istnieje 

możliwość wprowadzenia podlimitu na drogi, chodniki, linie przesyłowe w wysokości 200.000 

zł?  

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

15. W przypadku gdy w budowlach są również linie elektroenergetyczne proszę o informację czy            

są to linie naziemne czy podziemne? Dla linii naziemnych proszę o podanie długości i 

wartości najdłuższego odcinka. 

 
Odpowiedź: 
 Linie energetyczne nie stanowią mienia należącego do Gminy i Miasta Pyzdry. W związku z 
tym ubezpieczenie linii energetycznych nie jest przedmiotem niniejszego przetargu. 

 

16. W przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk proszę o możliwość 

wyłączenia z tego zakresu instrumentów muzycznych i pozostałego mienia nie będącego 

elektroniką i ubezpieczenie ich w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

17. Proszę o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

na zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz 

zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślne pozostawionych otwartych 

otworów okiennych                       i drzwiowych, okien i świetlików dachowych, klap 

dymowych. 

         W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może 

zostać zaakceptowany. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Limit na w/w szkody określony został w SIWZ i wynosi 
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

18. Proszę o wykreślenie pojazdu szynowego z zapisu dotyczącego uderzenia pojazdu zarówno 

własnego jak i obcego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pojazdu szynowego z zapisu dotyczącego 
uderzenia pojazdu własnego jak i obcego.  

 

 

19. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia na uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego w odniesieniu do 



pojazdów własnych. W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego 

limitu, który może zostać zaakceptowany. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Odpowiedzialność zgodnie z SIWZ do pełnych sum ubezpieczenia.  

 

20. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia na upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle lub 

ich elementy.  W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, 

który może zostać zaakceptowany. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Odpowiedzialność zgodnie z SIWZ do pełnych sum ubezpieczenia.  

 

21. Proszę o obniżenie limitu dla wód gruntowych do: 5.000 zł na jedno i 15.000 zł na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie 

minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Limit na w/w szkody określony został w SIWZ i wynosi 
25 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

22. Proszę o dopisanie do treści klauzuli kradzieży zwykłej: 

 „…Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o takim zdarzeniu policję, bezzwłocznie po 

stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później niż w ciągu 2 godz. od daty zdarzenia. Niniejsza 

klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających                      

z błędów rachunkowych, a także nie dotyczy gotówki”. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody.  Zamawiający podtrzymuje definicje kradzieży zwykłej z SIWZ tj.  „zabór mienia 
inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających 
wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych„.  Zamawiający potwierdza, iż w 
przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek : 
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia 
zdarzenia. 

 

23. Proszę o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia                  

w okresie ubezpieczenia  dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

24. Proszę o zmniejszenie limitu dla kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu od kradzieży do 

50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

25. Jaki trigger ma zastosowanie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej? 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych 
ze zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby 



poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu 
przedawnienia 

 

 

 

26. Czy w NNW - suma ubezpieczenia za świadczenie za pobyt w szpitalu – to kwota świadczenia 

dzienna, miesięczna, za cały okres pobytu w szpitalu? Czy jest to limit na każdy pobyt w 

szpitalu              w związku z NW niezależnie od liczby dni? Czy jeśli tak to czy w takim 

przypadku można wprowadzić limit maksymalnej ilości dni pobytu – 90 lub 180 dni i 

odpowiednio limit na dzień?  

  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia iż, świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu stanowi określony w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy procent określonej w SIWZ sumy 
ubezpieczenia za jeden dzień pobytu w szpitalu. 
 

27. Proszę o zmianę definicji wartości odtworzeniowej na poniższą treść:  

„Za wartość odtworzeniową należy rozumieć koszt przywrócenia mienia do stanu nowego 

lecz   nieulepszonego. Przy czym wysokość odszkodowania określa się w przypadku 

przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% - bez 

potrącania faktycznego zużycia technicznego, w przeciwnym wypadku w wartości 

rzeczywistej.” 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

28. W przypadku klauzuli Leeway proszę o wprowadzenie zmiany – 20% a nie 30%. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

29. Proszę o wykreślenie z treści SIWZ klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub 

przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

30. Proszę o wprowadzenie dla klauzuli lokalizacyjnej limitu – 2.000.000 zł dla okresu 

ubezpieczenia?     W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, 

który może zostać zaakceptowany. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

31. Proszę o wykreślenie klauzuli: likwidacji szkód, wypłaty zaliczki, braku materiałów, klauzuli 

likwidacji mienia bez dokumentacji księgowej, ubezpieczenia budynków w budowie. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 



 

32. Czy istnieje możliwość skrócenia terminu zgłaszania szkód z 10 dni do 5 dni ? 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

 

32. Czy istnieje możliwość zmiany w treści umowy zapisu §4 ust.3 i 4 na poniższą treść: 

 

 „W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie 

przekroczy 30% kwoty określonej jak w ust. 2 pkt.a) oraz pkt.b), płatność raty za II okres 

ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5% do kwoty ……………… . W przypadku gdy 

szkodowość przekroczy 60% Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę 

na następny okres ubezpieczeniowy o 10% 

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku 

ubezpieczenia nie przekroczy 40% kwoty określonej jak w ust. 2 pkt.a) oraz pkt.b), 

płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10% ( od kwoty za I okres 

ubezpieczenia ) do kwoty ……………… W przypadku gdy szkodowość przekroczy 60% 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę na następny okres 

ubezpieczeniowy o 15%”?   

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

33. Czy w ramach umowy o 3 letniej współpracy można wprowadzić zapis dotyczący 

wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron? 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 
 

33. Opis przyczyny powstania szkód dla ryzyka: 

• ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

• NNW 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacją na temat szkodowości za ostatnie 3 lata przedstawioną 
w SIWZ. Informacja o szkodowości za ostatnie 3 lata znajduje się na stronie 17 SIWZ.  
 
Szkody z tytułu ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych powstały w wyniku uderzenia 
pioruna (1 szkoda) oraz zalania (pozostałe szkody).  
Szkody z tytułu ubezpieczenia OC spowodowane były uszkodzeniem pojazdów przez osoby 
trzecie na drogach zarządzanych przez Gminę Pyzdry.  
Szkody z polis ubezpieczenia NNW dotyczą ubezpieczenia członków OSP (1 szkoda) oraz 
ubezpieczenia uczestników imprez rekreacji ruchowej (2 szkody). 
 

34. Dotyczy OC  

• Jakiego typu organizowane są wycieczki i dla kogo 

• Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez ubezpieczonego 

 



Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry oraz jednostki organizacyjne organizuje przede wszystkim wycieczki 
autokarowe dla uczniów lub pracowników.  Gmina Pyzdry i jej jednostki organizacyjne 
przechowuje i kontroluje sprzęt przekazany w ramach programów unijnych np. komputery, 
wyposażenie dydaktyczne dla szkół itd 

35. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

3.1/ co stanowi środki obrotowe, oraz maksymalny ich stan-wartość 

3.2/ co stanowi mienie osób trzecich, oraz maksymalny ich stan- wartość 

3.3/ dla mienia pracowników wprowadzony jest suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN, czy 

istnieje możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności na pojedynczego pracownika : 

500,00 PLN, 

3.4/ Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych, księgowych i dokumentów 

Odpowiedź: 

• Środki obrotowe stanowią między innymi materiały i zapasy używane do codziennej 
pacy (np. papier, akcesoria biurowe itp.), środki czystości oraz żywność w szkołach. 

• Mienie osób trzecich stanowi mienie petentów oraz między innymi automaty do 
żywności lub napojów zlokalizowane w budynkach Gminy Pyzdry. 

• Brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na pojedynczego pracownika.  
Zapisy zgodnie z SIWZ tj. limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

• Maksymalna wartość zbiorów bibliotecznych oraz księgowych i dokumentów znajduje 
się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pyzdrach . Wartość księgowa brutto 
zbiorów bibliotecznych wynosi – 200 000 zł. 

36. Zakres ubezpieczenia 

4.1/ możliwość wprowadzenia definicji- kradzieży zwykłej 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 

ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież 

ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.  

2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek: 

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia 

zdarzenia. 

Odpowiedź: 
Brak zgody.  Zamawiający podtrzymuje definicje kradzieży zwykłej z SIWZ tj.  „zabór mienia 
inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających 
wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych„.  Zamawiający potwierdza, iż w 
przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek : 
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia 
zdarzenia. 

 



37. Możliwość wprowadzenia kl. 100- kradzież z włamaniem i rabunek, 101/1a i 101/1b dla 

sprzętu elektronicznego przenośnego- treść STU Ergo Hestia SA zgodnie z OWU sprzętu 

elektronicznego 10.08.2007r- plik z OWU w załączeniu 

(uwzględniając franszyzy ze specyfikacji) 

Odpowiedź: 
Brak zgody.  Zamawiający określił Klauzule sprzętu przenośnego na stronie 52 SIWZ. Dla 
wszystkich warunków nieuregulowanych w SIWZ (w tym dla w/w klauzuli) mają 
zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy . 

 


