
Pyzdry, dnia 22 lutego 2017 r. 

Sprawa nr:  ZP.271.03.2017 

        DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

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

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 2015r. poz. 2164, z późn.zm.) w związku z 

pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 21.02.2017 r. udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1 
Wnioskujemy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nie określonym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 2 
Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień 

uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi działalności w zakresie przychodni, szpitali czy innej 
działalności leczniczej.  
 
Pytanie 3 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, 

lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, 
lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
 

Pytanie 4 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

 

 



Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż nie posiada wysypiska czy składowiska odpadów.  
 
Pytanie 5 
Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, 

spalarnię lub sortownię odpadów ? 

Odpowiedź: 
Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie planuje przejąć w zarząd wysypiska, 
składowiska odpadów, spalarni ani sortowni odpadów. 
 
Pytanie 6 
Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników. 

Odpowiedź: 
Budżet przeznaczony na inwestycje budowlane Gminy Pyzdry ( w tym remonty dróg) wynosi w 
6 000 000 zł. 
 
Pytanie 7 
Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 

wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
 
Pytanie 8 
Wnioskujemy o podanie informacji jakie udziały własne i franszyzy miały zastosowanie w ostatnich 3 

okresach ubezpieczenia w ryzyku OC działalności w tym OC zarządcy dróg. 

Odpowiedź: 
Brak franszyz. 
 
Pytanie 9 
Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej. 

Odpowiedź: 
Zdecydowana większość szkód z ryzyka OC dotyczy działalności związane z administrowaniem i 
zarządzaniem drogami publicznymi oraz zalania nieruchomości. 
 

Pytanie 10 
Wnioskujemy o potwierdzenie iż pkt 13 zakresu ubezpieczenia tj.:”zapadanie lub osuwanie się ziemi” 
nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód 
spowodowanych działalnością człowieka. 
 
Pytanie 11 

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy wystąpiła 
powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje  zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte. 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie zanotował szkód w ubezpieczanym mieniu w wyniku powodzi w okresie ostatnich 
20 lat.  
 
Pytanie 12 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg, 

mostów, kładek, akweduktów 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 13 
W przypadku braku akceptacji dla pytania nr 12 wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w 

wysokości 1 000 000 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 14 
W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenie w punkcie budowle: wnioskujemy o udostępnienie 

wykazu dróg i ulic zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem łącznej wartości tego rodzaju mienia. 

Odpowiedź: 
Wykaz budowli Urzędu Gminy Pyzdry  stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 15 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  posiada 1 lokalizacje aktualnie nieużytkowaną – Rynek 7, 62-310 Pyzdry. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wprowadził limit odpowiedzialności w wysokości 
500 000 zł na zdarzenia w budynkach niezamieszkałych przez okres dłuższy niż 30 dni, a także tych 
w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji. 
 
Pytanie 16 
Wnioskujemy 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. 
 
Pytanie 17 
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, 

wyłączone z eksploatacji lub pustostany ? 



Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  posiada 1 lokalizacje aktualnie nieużytkowaną – Rynek 7, 62-310 Pyzdry. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż wprowadził limit odpowiedzialności w wysokości 
500 000 zł na zdarzenia w budynkach niezamieszkałych przez okres dłuższy niż 30 dni, a także tych 
w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji. 
 

Pytanie 18 
Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Odpowiedź: 
Zdecydowana większość szkód z ryzyka ubezpieczenia mienia dotyczy  ryzyka zalania, przepięcia 
oraz pożaru 
 

Pytanie 19 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest 

identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez 

Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia w porównaniu z dotychczasowa umową jest 
identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 20 
Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU 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, iż w zakresie nie określonym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 
 

Pytanie 21 
Wnioskujemy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniu NNW członków OSP- wariant imienny chodzi 

jedynie o ubezpieczenie NNW obejmujące jednorazowe odszkodowania, o których mowa wyłącznie 

w art. 26 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej, tj: 

Rodzaje odszkodowań: 

- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu. 

- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NNW 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia świadczeń przysługujących członkom 

ochotniczej straży pożarnej lub członkom rodziny poszkodowanego w oparciu o art. 26 Ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz. 351, z późn. zm.) 



odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy określonych w art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w/w 

ustawy jednorazowych odszkodowań. 

Pytanie 22 
Wnioskujemy o liczby uczestników w 17 drużynach OSP i MDP. 
 
Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry posiada 7 jednostek OSP i  4 jednostki MDP – 263 osoby 

 

 
Pytanie 23 
Wnioskujemy o przeniesienie ubezpieczeń komunikacyjnych do odrębnej części 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 24 

Proszę o akceptację dla pojazdów powyżej 10 roku eksploatacji poniższego wariantu AC: 
1. Koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie cen części: 
1) oryginalnych ASO; 
2) oryginalnych; 
3) porównywalnej jakości. 
 
2)Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są części różnego rodzaju, o których mowa w ust. 1, lub 
części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale pochodzące od różnych producentów lub 
dystrybutorów, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia InterRisk ustala odszkodowanie z 
zastosowaniem następujących zasad: 
 
- w wariancie praktycznym:  
a) Jeżeli dostępne są części różnego rodzaju, stosuje się części oryginalne ASO, części oryginalne lub części 
porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych w najniższej 
cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych ASO uwzględnia się cenę pomniejszoną według zasad 
określonych poniżej: Okres eksploatacji pojazdu/ Procent pomniejszenia 
do 3 lat 30% 
powyżej 3 do 5 lat 45% 
powyżej 5 do 7 lat 55% 
powyżej 7 lat 65% 
b) w przypadku części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale 
pochodzących od różnych producentów lub dystrybutorów stosuje się części 
według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych 
w najniższej cenie 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 25 
Proszę o akceptację zapisu 
„ ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie pojazdu oraz zabudowę przeznaczoną do celów specjalnych np. 
pożarniczych o ile wyposażenie inne niż stanowiące wyposażenie standardowe pojazdu zostało wymienione 
w umowie ubezpieczenia i uwzględnione w wartości pojazdu.” 
 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 26  



Proszę o akceptację zapisu 

 

Ubezpieczenie ASS 

 

a) Ubezpieczenie dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 Tony których okres eksploatacji nie przekroczył 10 lat  

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 27 

Proszę o akceptacje zapisu  

„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia i akumulatora 

uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego „ 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 28 

Proszę o wyłączenie z fakultatywnej klauzuli reprezentantów ubezpieczeń komunikacyjnych  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż klauzula reprezentantów nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie 1 

Wnioskujemy o doprecyzowanie, iż  świadczenie za pobyt w szpitalu ma być świadczeniem dziennym 

wypłacanym  zgodnie z zapisami OWU wykonawcy 

 
Odpowiedź: 
Kwota za pobyt w szpitalu określona SIWZ jest sumą ubezpieczenia, z której Ubezpieczyciel 
wypłaca określony procent za dzień pobytu w szpitali zgodnie z zapisami OWU. 
 

 


