
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 27.02.2014 r. udziela następujących 

odpowiedzi: 

1. Prosimy o uzupełnienie informacji nt szkodowości za ostatnie 5 lat – prosimy o podanie daty (roku) 

wystąpienia, przyczyny oraz wartości poniesionych szkód (osobno dla każdego zdarzenia). 

 
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 16 SIWZ i obejmuje: 
1. Informacje o ilości szkód z danego ryzyka w każdym roku, 
2. Wartości poniesionych szkód z ryzyka  w każdym roku, 
3. Poziom rezerwy, jeśli taka została zawiązana. 
 

2. Prosimy o uzupełnienie informacji nt konstrukcji każdego budynku tj. materiału, z którego wykonane są 

konstrukcja nośna stropów oraz konstrukcja klatek schodowych lub wskazanie budynków z konstrukcją 

nośna stropów lub klatek schodowych wykonaną z materiałów palnych. 

 
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 

3. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe dla budowli, zbiorów bibliotecznych, zbiorów 

księgowych, dokumentów, mienia osób trzecich, środków obrotowych w przypadku ubezpieczenia od 

ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
Odpowiedź: 

  Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

4. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia dla mienia podanego w systemie na pierwsze ryzyko 

(osobno dla każdego przedmiotu ubezpieczenia) tj. budowli, zbiorów bibliotecznych, zbiorów księgowych, 

dokumentów, mienia osób trzecich, środków obrotowych (w systemie sum stałych). 

 

Odpowiedź: 
Wartość księgowa brutto budowli tj. mienia zaksięgowanego w gr. II ŚT wynosi 35 301 705,60 zł. 
Zamawiający nie jest w stanie podać łącznej sumy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych, zbiorów 
księgowych, dokumentów, mienia osób trzecich, środków obrotowych, stąd wymóg ubezpieczenia w 
systemie na pierwsze ryzyko.  

 



5. Prosimy o podanie rodzaju mienia włączonego do pokrycia w ramach budowli; czy w ramach 

ubezpieczanych budowli są ubezpieczane drogi, place, chodniki, bariery, ogrodzenia, znaki drogowe, linie 

kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, tamy, zapory, zbiorniki wodne, baseny portowe, rurociągi i kable 

naziemne lub podziemne, linie przesyłowe znajdujące się w granicach lub w promieniu powyżej 300 m od 

lokalizacji Ubezpieczającego. Jeżeli tak, to czy te budowle są ubezpieczane wyłączenie w miejscu 

ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź: 
W ramach budowli ubezpieczeniu podlega mienia zaksięgowane w gr. II ŚT.  Wykaz budowli stanowi 
załącznik do niniejszych wyjaśnień.  

6. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się 

ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny? Jeśli tak to prośba o podanie ilości i wartości 

(osobno dla każdego zdarzenia). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje szkodowością za ostatnie 3 lata. w okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca 
jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi albo szkody spowodowane przez 
deszcz nawalny. 

7. Prosimy o przekazanie wykazu maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz majątku ruchomego z sumami 

ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: 
Ze względu na obszerność wykazów Zamawiający nie ma możliwości przekazania w/w danych. Po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym istnieje możliwość wglądu do wykazu środków trwałych. 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. Prosimy o wykaz miejsc ubezpieczenia (za wyjątkiem lokalizacji podanych w wykazie budynków – Załącznik 

nr 1 do „Zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia”). 

 
Odpowiedź: 
Miejscem ubezpieczenia jest Teren Gminy i Miasta Pyzdry. 
 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do każdego budynku zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne 

są z obowiązującym prawem. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do każdego budynku zabezpieczenia przeciwpożarowe 
zgodne są obowiązującym prawem. 

 
10. Czy wyłączenie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zalań w następstwie 

nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów 

lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w/w wyłączenie lub ograniczenie limitu odszkodowawczego spowoduje 
odrzucenie oferty.  Zamawiający przypomina iż limit na zalania w następstwie nieszczelnej stolarki 
okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów wynosi 100 000 zł 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

 

11. Czy zmiana zapisu pkt. 10 Części I Szczególnych warunków ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego, 

na: 

szkody powstałe wskutek niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się 

wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania lub technologicznych. 



lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w/w wyłączenie lub ograniczenie limitu odszkodowawczego spowoduje 
odrzucenie oferty.   

12. Czy wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka uderzenia i najechania pojazdu własnego spowoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w/w ograniczenie limitu odszkodowawczego spowoduje odrzucenie oferty. 

13. Czy wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka upadające drzewa i konary drzew spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w/w ograniczenie limitu odszkodowawczego spowoduje odrzucenie oferty. 

 

14. Czy doprecyzowanie definicji przepięcia i wprowadzenie klauzuli poniższej treści spowoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy? 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: 

1. Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczycie pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie 

ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna 

uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, 

powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu 

elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym, potwierdzonym przez IMiGW, w 

bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, 

licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub 

podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu 

ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te 

winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 

elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej 

reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 

15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt 10. 

4. Limit odszkodowania – określony w polisie – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 

ubezpieczenia. 

5. Składka dodatkowa: określona w polisie. 

6. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji oraz klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

 

15. Czy doprecyzowanie klauzuli inwestycyjnej, zgodnie z poniższym spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

 



Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo- nabytych środków trwałych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia 

określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz środki trwałe, których 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji. 

Odpowiedzialność Generali za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do limitu w 

wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia dla poszczególnej grupy KRŚT mienia. 

W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi Generali deklarację 

dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia. 

Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla 

grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie pro rata temporis, co do dnia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji oraz klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych 

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli objęte są szkody powstałe w związku z 

prowadzonymi przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami 

budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), a także pracami montażowymi i 

adaptacyjno-modernizacyjnymi. 

Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje, do maksymalnej wysokości limitu 

odszkodowawczego w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego 

okresu ubezpieczenia, wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz materiałów będących 

własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego. 

Szkody w mieniu istniejącym jak również szkody z tytułu utraty zysku będącym przedmiotem ubezpieczenia 

w niniejszej polisie powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub 

prac montażowych, pozostają ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie 

jest wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie jednak 

zachodzić pod warunkiem, że prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń 

przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zdeklarował we wniosku o 

ubezpieczenie. 

Przez wyżej wymienione roboty budowlane oraz prace montażowe rozumie się wyłącznie takie prace 

wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość (przez którą rozumie się łącznie 

koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanej z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich 

materiałów/ maszyn/ urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych) nie 

przekracza określonego w polisie limitu oraz pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej 

budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji oraz klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

16. Czy ubezpieczeniu podlegają obiekty nieczynne, w trakcie budowy, obiekty nieużytkowane ponad 3 

miesiące oraz użytkowane niezgodnie z pozwoleniem na użytkowanie (art. 55 – Ustawa Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami)? Jeśli tak, to czy wprowadzenie klauzuli następującej treści 

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 

Klauzula ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: 



1. Za opłatą dodatkowej składki, Generali pokrywa szkody w budynkach, budowlach, maszynach, 

urządzeniach oraz mieniu z nimi związanym w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji powyżej 

30 dni, również jeżeli wyłączenie z eksploatacji nie wynika z  przerw konserwacyjnych, 

technologicznych lub wynikających z planu pracy, o ile na czas wyłączenia z eksploatacji: 

− wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, 

regularnie kontrolowane, 

− teren przedsiębiorstwa jest regularnie, przynajmniej raz na dobę, dozorowany, ogrodzony i oświetlony 

w porze nocnej, utrzymywany w nienagannym porządku, 

− gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia. 

2. Limit odszkodowania – 500.000,00 PLN – stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali za szkody 

objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia 

3. Składka dodatkowa: wliczona. 

4. Franszyza redukcyjna: określona w polisie. 

 

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych – w treści zgodnie z pkt. 15. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych, w trakcie 
budowy oraz użytkowanych niezgodnie z pozwolenie na użytkowanie.  

. 

17. Czy doprecyzowanie klauzuli katastrofy budowlanej i wprowadzenie poniższej treści spowoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy? 

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń  

losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą 

rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego 

części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 

 

2. Nie jest katastrofą budowlaną: 

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 

c) awaria instalacji. 

3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy 

budowlanej. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 

• 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 

• 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, 

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego,  

c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu 

technicznego obiektu, 

e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i 

wymaganych zezwoleń,  

f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających 

poprawność posadowienia konstrukcji,  

g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, 

h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale  

bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne 

oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, 

i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,  

j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa 

górniczego, 



k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, 

l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 

5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z 

Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 

1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 

2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,  

3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a)właściwy organ, 

b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 

c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy 

szczególnych przepisów. 

6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub 

zwiększenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, 

gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W 

wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a 

Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w 

zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą 

klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel może odpowiednio 

zmniejszyć odszkodowanie. 

7. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej 

włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa 

powstania szkody lub jej rozmiarów, że Ubezpieczyciel nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby 

wiedziało o tej okoliczności. 

8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej 

włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, 

jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w 

związku z którą Ubezpieczyciel wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 

9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej. 

10. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN w każdej szkodzie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji oraz klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

18. Czy zmiana treści klauzuli lokalizacyjnej na poniższą treść spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy?: 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia 

określonym w polisie, objęte zostaje mienie znajdujące się w nowo uruchamianych przez 

Ubezpieczającego lokalizacjach, do limitu ustalonego dla danego okresu rozliczeniowego, pod 

warunkiem zgłoszenia ich do Generali, w terminie 14 dni od daty uruchomienia oraz pod warunkiem, 

że konstrukcja budynku oraz zabezpieczenia są zgodne z wymogami prawa oraz ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia. 

2. Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie 

przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli bądź niedopełnienia obowiązku 

zgłoszenia w podanym powyżej terminie. 

3. Limit na lokalizację: 5.000.000,00 PLN na lokalizację. 

4. Dodatkowa składka za objęcie pokryciem nowo uruchamianych lokalizacji naliczona zostanie w 

systemie pro rata temporis według stawki określonej w polisie. 

5. Rozliczanie klauzuli: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia danej lokalizacji do ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji oraz klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

 



19. Czy zmiana treści klauzuli ubezpieczenia budynków w budowie na treść klauzuli ubezpieczenia drobnych 

prac budowlano-montażowych – w treści zgodnie z pkt. 15 treści spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zmiana treści klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

20. Czy wyłączenie klauzuli likwidacji szkód spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wyłączenie w/w klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

21. Czy wprowadzenie limitu na koszty przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, 

chociażby okazały się nieskuteczne) w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 

50.000,00 PLN spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w limitu spowoduje odrzucenie oferty. 

22. Czy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 

1.000,00 PLN w każdej szkodzie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w  franszyzy spowoduje odrzucenie oferty. 

23. Czy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN w 

każdej szkodzie w odniesieniu do katastrofy budowlanej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w franszyzy spowoduje odrzucenie oferty. 

24. Czy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku w 

wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w franszyzy spowoduje odrzucenie oferty. 

25. Czy zmiana definicji wartości odtworzeniowej na poniższą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

W przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej – odszkodowanie nie zostanie pomniejszone 

o stopień zużycia technicznego mienia jedynie pod warunkiem, że stopień jego zużycia technicznego w 

dniu zajścia szkody nie przekracza 50% i koszty związane z zakupem, odbudową lub naprawą mienia 

zostaną faktycznie poniesione. Jeżeli stopień zużycia technicznego mienia przekracza 50% lub jeżeli 

Ubezpieczający zrezygnuje z odtworzenia utraconego lub uszkodzonego mienia, odszkodowanie wypłaca 

się na zasadach określonych dla ubezpieczenia według wartości rzeczywistej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w definicji spowoduje odrzucenie oferty. 

26. Czy wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczenia (12 miesięcy), z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 

wyłącznie: 



- wysoka szkodować z przedmiotowej umowy, przez którą należy rozumieć stosunek wypłaconych 

odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki zainkasowanej w poprzednim okresie 

rozliczeniowym przekraczający poziom 70% 

- wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest 

Ubezpieczający/Ubezpieczony, 

- pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 

- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy 

ryzyk ubezpieczeniowych. 

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za 

ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 

Składka za kolejny okres ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 

27. Czy wykreślenie poniższego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

 

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe podczas przewożenia, przenoszenia oraz 

użytkowania mienia poza lokalizacjami, w których jednostki prowadzą działalność”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wykreślenie w/w treści spowoduje odrzucenie oferty. 

 

28. Czy zmiana wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego na: maksymalnie 500,00 PLN w każdej 

szkodzie w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w  franszyzy spowoduje odrzucenie oferty. 

29. Czy zmiana wysokości udziału własnego dla klauzuli sprzętu przenośnego na: maksymalnie 25% w każdej 

szkodzie, nie mniej niż franszyza redukcyjna w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w  zapisu spowoduje odrzucenie oferty. 

30. Czy w odniesieniu do budowli wprowadzenie klauzuli następującej treści spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

uzgadnia się, że ubezpieczenie obejmuje drogi, wiadukty, mosty, place, chodniki, ogrodzenia, tory, 

nadbrzeża, tamy, linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne i podziemne, kable i linie przesyłowe 

podziemne oraz inne elementy infrastruktury zgłoszone do ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie obejmuje mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie. Linie 

przesyłowe napowietrzne są ubezpieczone również w promieniu 300 metrów od granicy miejsca 

ubezpieczenia; rurociągi, kable i linie przesyłowe podziemne są ubezpieczone w każdym miejscu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wyżej wymienione mienie ubezpieczone jest wyłącznie od szkód spowodowanych przez: 

3.1. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej; 

3.2. upadek statku powietrznego lub jego ładunku; 

3.3. trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami; 

3.4. sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta); 



3.5. powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej; 

3.6. nagłe zapadnięcie lub osunięcie się ziemi lub skał niespowodowane działalnością ludzką; 

3.7. nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście lawiny; 

3.8. akty wandalizmu nienoszące znamion zorganizowanej akcji grupy osób; 

3.9. akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami. 

4. Z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i polisie, 

ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub 

materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników 

powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wprowadzenie w/w  zapisu spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do wyjaśnień – wykaz budowli 

Monitoring   - 13 2828 zł    -  
 

L.p.  
Określen ie środka trwałego  

Nr 
inwentarz. Nazwa Zmni

ejsz. B.Z. 

1 0001/02 DROGA MODLICA-ZAMOŚĆ 0 310.982,40 
2 0002/02 DROGA WRĄBCZYNEK 0 134.422,76 
3 0003/02 DROGA PIETRZYKÓW-PIETRZYKÓW KOLONIA 0 173.043,93 
4 0004/02 DROGA WRĄBCZYNEK-WALGA 0 338.096,76 
5 0005/02 DROGA WE WSI DŁUSK 0 100.927,41 
6 0006/02 DROGA GÓRNE GRĄDY-RUDA KOMORSKA 0 1.308.934,06 
7 0007/02 ULICA FARNA PYZDRY 0 520.797,53 
8 0008/02 DROGA WRĄBCZYNKOWSKIE HOLENDRY-WRĄBCZYNEK 0 1.008.656,68 
9 0009/02 BOISKO SPORTOWE RATAJE 0 13.006,87 

10 0010/02 ULICA ŻEROMSKIEGO PYZDRY 0 46.874,26 
11 0011/02 DROGA LISEWO 0 352.015,11 
12 0012/02 CHODNIKI W PYZDRACH 0 191.343,07 
13 0013/02 DROGA KSAWERÓW 0 392.983,28 
14 0014/02 PRZYSTAŃ WODNA NA WARCIE 0 141.531,16 
15 0015/02 DROGA Z CHODNIKIEM W DŁUSKU 0 38.437,03 
16 0016/02 DROGA CIEMIERÓW KOLONIA 0 766.248,35 
17 0017/02 PARKING PRZY HALI SPORTOWEJ 0 62.971,23 
18 0018/02 OŚWIETLENIE MOSTU PYZDRY 0 79.418,01 
19 0019/02 ULICA ZWIERZYNIEC PYZDRY 0 159.128,02 
20 0020/02 ULICA 11 LISTOPADA-SZYBSKA 0 68.053,09 
21 0021/02 DROGA LISEWO-PRZEBUDOWA 0 552.694,18 
22 0022/02 DROGA ZAPOWIEDNIA 0 707.834,68 
23 0023/02 ULICA STASZICA 0 242.107,63 
24 0024/02 PARKING WTZ RUDA KOMORSKA 0 76.160,98 
25 0025/02 DROGA RATAJE 0 236.874,12 
26 0026/02 DROGA TARNOWA 0 235.859,95 
27 0027/02 POLE BIWAKOWE PRZYSTAŃ 0 65.003,02 
28 0028/02 ULICA NIECAŁA PYZDRY 0 58.527,49 
29 0029/02 DROGA GÓRNE GRĄDY 0 582.344,77 
30 0030/02 DROGA DO PRZYSTANI 0 72.463,55 
31 0031/02 DROGA RUDA KOMORSKA 0 421.537,03 
32 0032/02 KANALIZACJA SANITARNA ETAP III PYZDRY 0 1.506.290,87 
33 0033/02 SIEĆ WODOCIĄGOWA KRUSZYNY 0 1.142.686,92 
34 0034/02 OŚWIETLENIE ULICZNE 0 157.470,00 
35 0035/02 DROGA WRĄBCZYNKOWSKIE HOLENDRY 0 423.938,09 
36 0036/02 BOISKO NADWARCIAŃSKIE 0 457.918,04 
37 0037/02 ORLIK KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH 0 988.081,57 
38 0038/02 PARKAN OGRODZENIOWY 0 2.400,00 
39 0039/02 SZAMBO DWUKOMOROWE 0 4.200,00 
40 0040/02 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0 17.500,00 
41 0041/02 KANALIZACJA DESZCZOWA 0 1.503.254,52 
42 0042/02 CHODNIK W M.LISEWO 0 8.007,98 
43 0043/02 ODWODNIENIE ULICY WRZESIŃSKIEJ 0 92.705,86 
44 0044/02 BUDOW ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PYZDRY-BORZYKOWO 0 797.782,21 
45 0045/02 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.WRĄBCZYNEK 0 183.892,31 
46 0046/02 CHODNIK LISEWO 0 13.607,67 
47 0047/02 PRZEBUD.DR.GM.W M.KOLONIA JANOWSKA 0 165.226,34 
48 0048/02 PRZEBUD.DR.PRZY UL.FLISA W M.PYZDRY 0 182.526,88 
49 0049/02 CHODNIK  W KSAWEROWIE 0 8.242,80 
50 0050/02 KANALIZACJA DESZCZOWA W M.PYZDRY 0 9.259.551,80 
51 0051/02 PRZEBUD.DROGI GMINNEJ PRZY UL.SPORTOWEJ W PYZDRACH 0 39.652,02 
52 0052/02 BUDOWA LATARNI ULICZNYCH PRZY UL.TUWIMA W M.PYZDRY 0 16.609,40 

 
 



 

  

 

 


