
Pyzdry, dnia 28 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 27.02.2017 r. udziela następujących odpowiedzi: 

 

1. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub 
budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML. 

Odpowiedź: 
SP im. Jana Pawła II ul. Szkolna 2 62-310 Pyzdry – 5 477 220 zł. 
 

2. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi 
lub podtopień  w okresie ostatnich 20 lat? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zanotował szkód w ubezpieczanym mieniu w wyniku powodzi w okresie ostatnich 
20 lat.  

 

3. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki 
niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz 
tych budynków wraz z podaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych. 

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. 
 

4. W odniesieniu do budynków, które określone są jako niezamieszkałe prosimy o ograniczenie zakresu 
ochrony do FLEXA. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

5. 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: 
Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zmawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji innych 
budynków czy budowli. 

 



6. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, pustostanów prosimy o  podanie ich wartości, 
sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, 
własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego 
rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek 
mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest przeznaczony 
do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie 
wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki 
trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są 
odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

8. Prosimy 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: 

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

9. 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, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 
protokołami 

 

10. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w 
postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały 
przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 
wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Odpowiedź: 
Wykaz budowli Urzędu Gminy Pyzdry   stanowił załącznik do wyjaśnień nr 1. Brak zgody na 
wyłączenie. 

 

11. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o  udostępnienie wykazu z wskazaniem 
lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu. 



Odpowiedź: 
Wykaz budowli Urzędu Gminy Pyzdry   stanowił załącznik do wyjaśnień nr 1. Brak zgody na 
wyłączenie. 

 

12. W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o informację czy w budynkach, których wiek 
przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli 
tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

13. Proszę o potwierdzenie że do ubezpieczenia mienia nie są zgłaszane drogi publiczne. 

Odpowiedź: 
Wykaz budowli Urzędu Gminy Pyzdry   stanowi załącznik do wyjaśnień nr 1. Brak zgody na 
wyłączenie. Drogi Publiczne podlegają ubezpieczeniu. 
 

14. Czy do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgłoszono sortownię śmieci wraz z 
wyposażeniem? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju i wartości tego wyposażenia. 

Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  nie posiada sortowni śmieci. 

 
 

15. Jeśli do ubezpieczenia zgłoszono sortownię śmieci, prosimy o wyłączenie tego obiektu (wraz z wyposażeniem 
znajdującym się w budynku) z ubezpieczenia od ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. 

 

Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  nie posiada sortowni śmieci. 

 
16. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ma być mienie usytuowane na 

wysypisku śmieci ewentualnie w jego bezpośrednim sąsiedztwie? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Prosimy 
jednocześnie  o wyłączenie tego obiektu (wraz z wyposażeniem znajdującym się w budynku) z ubezpieczenia od 
ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. 

Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  nie posiada wysypiska śmieci. 

 
 

17. Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację: 

 Jaka jest wartość biogazowni? 

 Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni? 
 Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie? 

 

Odpowiedź: 
Gmina Pyzdry  nie posiada biogazowni. 

 
18. Odnośnie podanych informacji w załączniku nr 6 prosimy o podanie przyczyn zaistniałych szkód.  

 
 
 
 



Odpowiedź: 
Szkody z ubezpieczenie OC były w głównej mierze spowodowane administrowaniem i 
zarządzeniem drogami oraz zalaniami budynków. Szkody z ubezpieczenia mienia dotyczyły ognia, 
kradzieży, wandalizmu, przepięcia oraz zalań budynków. 
 

 
19. Prosimy o uzupełnienie informacji zawartych w wykazie załącznika nr A3 o informację na temat przeznaczenia 

poszczególnego budynku.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 
 

20. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków starszych niż 50 lat lub 
przeznaczonych do rozbiórki.  

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
 

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia zbiory muzealne. 

Odpowiedź: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są również zbiory muzealne Muzeum w Pyzdrach. Wartość 
księgowa zbiorów to 49 814 zł. 

 
 

22. W przypadku potwierdzenia na powyższe prosimy o udostępnienie wykazu mienia muzealnego z podaniem 
jednostkowych sum ubezpieczenia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie możliwości sporządzenia wykazu mienia muzealnego. Muzeum prowadzi 
stosowny wykaz środków trwałych, które zostaną przedstawione w przypadku ewentualnej 
szkody. 

 
23. Odnośnie ubezpieczenia kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku Zamawiający wskazuje: 
„Zakres ubezpieczenia obejmuje również zdarzenia w budynkach niezamieszkałych przez okres dłuższy niż 30 dni, a 

także te w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji – z maksymalnym limitem odszkodowawczym w 
wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.” Prosimy o zmianę tego zapisu, gdyż limity dla ryzyka 
kradzieży zostały wskazane w systemie na pierwsze ryzyko zgodnie z Załącznikiem A1.  

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
24. Prosimy o  modyfikację definicji kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku bezzwłocznego zgłoszenia tego 

faktu na policję. 
 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 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. 

 
 



25. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności dla ubezpieczenie od 
ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w wysokości 30 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
26. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w wysokości 200 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
27. Dla klauzuli Inwestycyjnej prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 20% sumy ubezpieczenia 

dla danej grupy KRŚT. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
28. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje, remonty i modernizacje planuje Zamawiający w trakcie okresu 

ubezpieczenia. Prosimy o podanie ich wartości.  

Odpowiedź: 
Budżet przeznaczony na inwestycje budowlane Gminy Pyzdry ( w tym remonty dróg) wynosi w 
6 000 000 zł. 
 

29. Prosimy o udostępnienie wykazu budynków w budowie z podaniem ich wartości. 

Odpowiedź: 

Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie prowadzi budowy żadnych budynków. 
Remonty i modernizacje przeprowadzane są na bieżąco.  

 
 

30. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 3 §4 Załącznika nr A6 na następujący: 
„3. W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 30% płatność 

raty za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.” 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

33. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 4 §4 Załącznika nr A6 na następujący 

„4. W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia 
nie przekroczy 60%  płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.” 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
 
34. Procedura likwidacji szkód. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 

kradzieży z włamaniem, rabunku oraz szyb od stłuczenia oraz ubezpieczenia od wszystkich ryzyk prosimy o 
zmianę terminu zgłoszenia szkody tj. najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty powzięcia informacji o 
szkodzie.  

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
35. Czy mienie zgłoszone obecnie do ubezpieczenia było zagrożone ryzykiem powodzi co skutkowało 
historycznie (w okresie do 20 poprzednich lat) zalaniami i uszkodzeniami tego mienia z powodu 
powodzi bądź podtopień? Prosimy o podanie szacownej wartości uszkodzeń.  



 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zanotował szkód w ubezpieczanym mieniu w wyniku powodzi w okresie ostatnich 
20 lat.  
 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

1. W odniesieniu do OC pracodawcy prosimy o prosimy o dokonanie następującej modyfikacji: 

„OC pracodawcy – w zakres ubezpieczenia wchodzą między innymi szkody za które odpowiada 

ubezpieczony, gdy w okresie trwania ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności oraz 

posiadaniem mienia używanego w tej działalności, zaistnieją zdarzenia działania lub zaniechania, w 

następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkód poniesionych przez 

jego pracowników oraz ich osób bliskich (także w pojazdach pracowników i ich osób bliskich, z 

wyłączeniem ryzyka kradzieży pojazdów)” 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

2. W odniesieniu do  rozszerzenia o szkody od decyzji organów Gminy i osób uprawnionych prosimy o 
potwierdzenie, że kwota w wysokości 200 000,00 zł stanowi podlimit sumy gwarancyjnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że kwota w wysokości 200 000,00 zł stanowi podlimit sumy 
gwarancyjnej. 
 

3.  W odniesieniu do  rozszerzenia o szkody powstałe w mieniu ruchomym prosimy o potwierdzenie, że 
kwota w wysokości 100 000,00 zł stanowi podlimit sumy gwarancyjnej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że kwota w wysokości 100 000,00 zł stanowi podlimit sumy 
gwarancyjnej. 
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
 

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować 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, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 



 

6. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez 
motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, 
lotniczych. 

 
7. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód 

związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii 
gąbczastych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz 
innych encefalopatii gąbczastych. 

8. 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, że 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. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze      
sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning 
itp. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze      
sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning 
itp. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo 
umownego przyjęcie odpowiedzialności osoby trzeciej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo 
umownego przyjęcie odpowiedzialności osoby trzeciej.  

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i 
Ubezpieczonych - jednostki podległe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do czystych strat finansowych zastosowanie będzie mieć 
właściwa klauzula OWU Wykonawcy oraz ogólne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 



Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nie określonym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie obowiązywać zniesienie prawa do regresu do pracowników w 
sytuacji wyrządzenia przez nich szkód umyślnie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż nie będzie obowiązywać zniesienie prawa do regresu do 
pracowników w sytuacji wyrządzenia przez nich szkód umyślnie. 
 
 

15. Z uwagi na wnioskowaną ochronę w OC organizatora wycieczek prosimy o potwierdzenie, że ochroną 
nie będą objęte ryzyka obejmowane systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ochroną nie będą objęte ryzyka obejmowane systemem ubezpieczeń 
obowiązkowych. 
 
 

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia OC ponad zakres podstawowy (delikt/ kontrakt) 
będą na podlimitach sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

17. Prosimy o akceptację podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w związku z pokazami 
sztucznych ogni w wysokości 200.000 PLN 18. Prosimy o akceptację dla OC dróg poniższych zapisów: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia 

pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,  
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające 

wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające 
w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były 
oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych 
aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na 
skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 

Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa 

drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na 

piśmie wiadomości, 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego. 



Odpowiedź: 

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

 
UBEZPIECZENIE NNW 

1. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW Strażaków  (członków OSP i MDP) prosimy o podanie liczby 
osób zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

263 osoby – członkowie OSP i MDP 

 

2. Prosimy o informacje  jakie imprezy rekreacji ruchowej będą objęte ubezpieczeniem, 
Odpowiedź: 
Są to między innymi wycieczki rowerowe, biegi, marsze, turnieje sportowe organizowane przez Gminę 
Sieraków. 

 
 

3. Prosimy  kto i w jakim wieku będzie objęty ubezpieczeniem podczas imprez. 
Odpowiedź: 
Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma wiedzy osoby w jakim wieku będą np. 
uczestniczyły w imprezach rekreacji ruchowej Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiający 
informuje, iż w tego typu imprezach bierze udział osoby głównie młodzież szkolna.  

 
4. Prosimy , z uwagi na słabą jakość załączonych materiałów prośba o potwierdzenie, że z tytułu NNW 

nie wystąpił szkody w okresie 3 ostatnich lat. 
Odpowiedź: 

Brak szkód z ubezpieczenia NNW w okresie 3 ostatnich lat. 
 

ZAPISY WSPÓLNE 

1. W związku z 3-letnim okresem ochrony proszę o uzupełnienie szkodowości za lata 2012-2013. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje szkodowością okresloną w Załączniku nr 6 SIWZ. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, 
że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Prosimy o informację odnośnie przyczyn szkód których jednostkowa wartość przekracza kwotę 
10 000,00 zł. 

Odpowiedź: 
Szkody z ubezpieczenie OC były w głównej mierze spowodowane administrowaniem i 
zarządzeniem drogami oraz zalaniami budynków. Szkody z ubezpieczenia mienia dotyczyły ognia, 
kradzieży, wandalizmu oraz zalań budynków. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny. 



Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 
protokołami 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nie określonym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 

 

6. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia 
uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

7. W odniesieniu do klauzuli lokalizacyjnej prosimy o dodanie następującego zapisu: Ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem zgłoszenia nowych lokalizacji  wraz z określeniem 
sum ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie 
lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych 
i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 
2.000.000,00 zł na jedną i wszystkie nowoutworzone lokalizacje. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

8. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia budynków w budowie prosimy o następujące informację: 

- wykaz budynków w budowie wraz z podaniem lokalizacji i wartości mienia 

- wykaz planowanych inwestycji wraz z szacowaną wartością 

 

Odpowiedź: 

Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie prowadzi budowy żadnych budynków. 
Remonty i modernizacje przeprowadzane są na bieżąco.  

 

9. W odniesieniu do klauzuli pokrycia szkód w wyniku prowadzenia prac budowlanych lub remontowych 
prosimy o dodanie następującego zapisu: 

Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które: 

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 
istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem 

uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 
 



10..     Prosimy o podanie przyczyn szkód wykazanych w zaświadczeniu – 

Odpowiedź: 
Szkody z ubezpieczenie OC były w głównej mierze spowodowane administrowaniem i 
zarządzeniem drogami oraz zalaniami budynków. Szkody z ubezpieczenia mienia dotyczyły ognia, 
kradzieży, wandalizmu oraz zalań budynków. 

 

11. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia czy intencją Zamawiającego było uzyskanie pokrycia 

ubezpieczeniowego ad wszystkich ryzyk bez żadnych ograniczeń i wyłączeń w tym wyłączeń 

obligatoryjnych wynikających z umów reasekuracyjnych poszczególnych Wykonawców. Niniejsza 

wątpliwość jest konsekwencją braku zapisu w Zakresie ubezpieczenia "poza szkodami wyraźnie 

wyłączonymi w OWU wybranego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ryzyk wyraźnie włączonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia", który w kontekście innego uregulowania w SIWZ w Część I Instrukcja dla 

Wykonawców wraz z załącznikami Punkt 3.2 gdzie zapisano: "Wszelkie warunki określone w SIWZ 

mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala 

się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień 

zastosowanie znajdzie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego" oraz zapisem 

Proponowanych przez Zamawiającego Istotnych Postanowień Umowy par.1 ust. 2 i ust. 3 -  można 

interpretować jak wskazano. Jeśli Intencja Zamawiającego jest inna od wskazanej interpretacji to 

wnosimy o dopisanie do zakresu od wszystkich ryzyk przytoczonego sformułowania lub innego, które 

powyższa wątpliwość wyjaśnia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nie określonym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 
 


