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 Mirosławiec, dnia 23.04.2018r. 
 
GIŚ.271.07.2018.AS. 

Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
Zamawiającego”. 

 

 Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treści pytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1  
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi 
lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat? 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą na dzień dzisiejszy, w lokalizacjach zgłaszanych do 
ubezpieczenia nie wystąpiły w okresie ostatnich 25 lat powodzie ani podtopienia. 
 
Pytanie nr 2 
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 nr 2 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą na dzień dzisiejszy, budynki zgłoszone do 
ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 
Pytanie nr 3 
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 nr 3 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą na dzień dzisiejszy, wszystkie budynki zgłoszone do 
ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co jest 
potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem. 
 
Pytanie nr 4 
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 nr 4 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Wykaz mienia i inne dane 
Zamawiającego; Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie i Mieście Mirosławiec do 
ubezpieczenia zostały zgłoszone m. in. poz. 70, 71, 72, 84, 85, 86 , Zamawiający nie wyraża zgody na 
wyłącznie ww. mienia z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
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Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ 
budynki przeznaczone 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 nr 5 
Zamawiający informuje informacja o przeznaczeniu budynków do rozbiórki oraz stanie technicznym 
budynków znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz mienia i inne dane Zamawiającego; 
Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie i Mieście Mirosławiec. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych dróg publicznych. 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 7 
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 nr 7 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą na dzień dzisiejszy, nie planuje wyłączyć  
z eksploatacji jakichkolwiek budynków//budowli w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 8 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego.  
 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji, zgodnie z zapisami 
SIWZ będzie obowiązywała klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.  
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach Zamawiający zgłaszał do ubezpieczenia maszyny od 
uszkodzeń oraz maszyny budowlane. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, prosimy   
o informację, czy wystąpiły szkody, za które Ubezpieczyciel ponosiłby odpowiedzialność, o ile zawarto 
by ubezpieczenie w zakresie wnioskowanym z niniejszej SIWZ – jeśli tak, prosimy wskazać wartość 
strat lub ewentualnych napraw. 
 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą, w okresie ostatnich 5 lat nie zgłaszał do 
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz maszyn budowlanych. Jednocześnie Zmawiający 
informuje, że nie posiada informacji o szkodach, za które Ubezpieczyciel ponosiłby odpowiedzialność, 
o ile zawarto by ubezpieczenie w wymienionym zakresie.  
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie poz. 85 i 86 nie jest przeznaczone do rozbiórki.  
 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz 
mienia i inne dane Zamawiającego; Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli  
w Gminie i Mieście Mirosławiec, poz. 85 i 86 nie jest przeznaczone do rozbiórki. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający w ramach pozycji 84, 85, 86 
wykazu mienia 
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Odpowiedź nr 11 
Zamawiający informuje, że na zagospodarowanie terenów plażowych składają się: 
 
poz. nr 84 – Zagospodarowanie plazy nad jeziorem w Piecniku ST/3912/290/2013 
- pomost 26,77m2, 
- boisko do piłki siatkowej, 
- grill, ławki szt. 3, 
- stoły z ławkami szt. 4, 
- kosze na śmieci szt. 5, 
- stojak na rowery szt. 1, 
- tablica informacyjna szt.1, 
- wiata rekreacyjna szt. 1,  
 
poz. nr 85 – zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Łowiczu Wałeckim ST/3914/290/2013 
-grill betonowy szt. 1, 
- ławki szt. 7, 
- stoły z ławkami szt. 4, 
- kosze na śmieci szt. 54, 
- stojak na rowery szt. 1, 
- tablica informacyjna szt. 1, 
- wiata rekreacyjna pow. 17 m2, wykonana w technologii drewnianej, dach pokryty gontem 
bitumicznym szt.1. 
 
poz. nr 86 - zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Próchnowie ST/4241/290/2017 
- stół betonowy do gry w tenisa stołowego – szt. 1, 

- stół betonowy do gry w szach-chińczyka – szt. 1, 

- huśtawka wagowa pojedyncza – szt. 1, 

- komplet słupków do gry w piłkę siatkową wraz z siatką – kpl. 1, 

- ławki betonowe z oparciem – szt. 3. 

 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową roślin. 
 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 13 
W odniesieniu do mienia, którego stan techniczny został określony jako „zły” lub „do remontu” prosimy 
o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.  
 
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 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 nr 14 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie została 
zgłoszona sortownia śmieci. 
 
 
Pytanie nr 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 nr 15 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 14. 
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Pytanie nr 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 nr 16 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostało 
zgłoszone mienie usytuowane na wysypisku śmieci lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
 

Pytanie nr 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 nr 17 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni. 
 
Pytanie nr 18 

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 (nie dotyczy drobnych usług 

medycznych jak opatrunki, szczepienia etc). 

 

Odpowiedź nr 18 
Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie odpowiedzialności z tytułu 
objętych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
 
Odpowiedź nr 19 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 20 
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 (poza punktem opisanym w SIWZ)  
a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź nr 20 
Zamawiający potwierdza, 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. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
że zgodnie z SIWZ zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje działalność związaną  
z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 
Pytanie nr 21 
W OC działalności dla ZECWiK sp. z o.o. prosimy o potwierdzenie, że prace związane z wydobyciem 
żwiru, piasku, gliny i kaolinu będą obejmować wyłącznie działalność odkrywkową. 
 
Odpowiedź nr 21 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 22 
W OC działalności dla ZECWiK sp. z o.o. prosimy o obniżenie limitu dla szkód w środowisku 
naturalnym do wysokości 300.000 zł 
 
Odpowiedź nr 22 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 23 
W OC działalności dla ZECWiK sp. z o.o. prosimy o potwierdzenie, że przechowywane / chronione 
pojazdy mechaniczne będą znajdować się na placu ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej, 
całodobowo dozorowanym, a klucze i dokumenty do pojazdów zabezpieczone są w sposób należyty, 
tj. w kasecie metalowej przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany i zamykanej na zamek lub pod 
stałym dozorem osoby odpowiedzialnej u Ubezpieczonego. W przypadku braku spełnienia ww. 
wymogów prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmować będzie wyłącznie pojazdy przechowywane 
w zamkniętych pomieszczeniach (wrota obustronnie blokowane, drzwi zamykane na min. dwa zamki 
wielozastawkowe). 
 
Odpowiedź nr 23 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód związane z odśnieżaniem i zimowym 
utrzymaniem dróg przez ZECWiK intencją Zamawiającego jest ochrona dla dróg wewnętrznych  
i chodników. 
 
Odpowiedź nr 24 
Zamawiający potwierdza, że dotyczy chodników wewnętrznych zlokalizowanych na terenie posesji 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla OC za szkody związane z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem 
dróg w wysokości 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź nr 25 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej ZECWiK o szkody związane z odśnieżaniem i zimowym 
utrzymaniem dróg. 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w OC za czyste straty finansowe, w środowisku 
naturalnym oraz w szkodach w związku z przerwami w dostawie ciepła w związku z awarią sieci 
cieplnej w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł 
 
Odpowiedź nr 26 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 27 
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 nr 27 
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. 
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Odpowiedź nr 28 
Zamawiający nie potwierdza. Jednoczenie Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni 
zazwyczaj są zabezpieczone przez jednostkę OSP. Dodatkowo Zamawiający informuje, ze do tej pory 
nie miały miejsce szkody związane z pokazami sztucznych ogni. 
 
Pytanie nr 29 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe 
w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są 
imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej 
prędkości. 
 
Odpowiedź nr 29 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 30 
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 nr 30 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. 
 
Odpowiedź nr 31 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 
 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 33 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, 
Australii i Nowej Zelandii. 
 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający potwierdza za wyjątkiem zagranicznych delegacji służbowych pracowników 
Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem pracy /obowiązków służbowych/ (zgodnie z SIWZ).  
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie 
kosztów ich odtworzenia. 
 
Odpowiedź nr 34 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej, chodzi o osobę 
nieprowadzącą działalności gospodarczej  (np. pkt. s) 
 
Odpowiedź nr 35 
Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie nr 36 
W związku z wnioskowanym rozszerzeniem OC za szkody w mieniu chronionym, przechowywanym 
przez Ubezpieczającego, prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli 
tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest? 
 
Odpowiedź nr 36 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności związanej z parkingami strzeżonymi. 
 
Pytanie nr 37 
W odniesieniu do ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości prosimy o informację czy wśród osób 
zajmujących się zarządzeniem nieruchomościami są osoby posiadające stosowne licencje.  
 
Odpowiedź nr 37 
Zamawiający informuje, że wśród osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami są osoby 
posiadające stosowne licencje. 

 

Pytanie nr 38 

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 nr 38 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 39 
Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona 
jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy. 
 
Odpowiedź nr 38 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 40 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, 
że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 40 
Zamawiający informuje, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że 
jest to limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(zgodnie z SIWZ: „Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na  
I ryzyko / sumy gwarancyjne w programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu 
ubezpieczenia i ulegają automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie 
ubezpieczenia.”. 
 
Pytanie nr 41 
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak  
i Ubezpieczonych - jednostki podległe. 
 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 42 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic  
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic  

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego  

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie 
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d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego 

 

Odpowiedź nr 42 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą: 

a) w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie zbliżony do zakresu określonego  
w SIWZ; 

b) większość obiektów/lokalizacji było dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową; 
c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ryzyk był zbliżony do określonego w SIWZ; 
d) w poprzedniej umowie ubezpieczenia nie miały zastosowania franszyzy i udziały własne  

w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem  
i rabunku 

 
Pytanie nr 43 
W związku z informacją o szkodach – Tabela nr 8, prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął 
Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód. 
 
Odpowiedź nr 43 
Zamawiający informuje, że każdorazowo weryfikowana jest przyczyna szkody w celu wyeliminowania 
podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie Zamawiający sukcesywnie poprawia stan majątku 
zgłoszone do Ubezpieczenia w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia szkody. 
 
Pytanie nr 44 
Prosimy o podanie przyczyn szkód, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł. 
 
Odpowiedź nr 44 
Zamawiający informuję, że szkody, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 10 000,00 zł 
dotyczą: wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, nienależytego administrowania 
drogami publicznymi, zapadanie się ziemi (prawdopodobnie rozszczelnienie kanalizacji).  
 
Pytanie nr 45 
W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 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 nr 45 
Zamawiający informuje, że zgodnie z wiedzą na dzień dzisiejszy, zabezpieczenia przeciwpożarowe 
zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają 
aktualne przeglądy i badania. 
 
Pytanie nr 46 
Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności. 
 
Odpowiedź nr 46 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 47 
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają 
zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie 
dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 
 
Odpowiedź nr 47 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 48 
W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację 
odnośnie planowanych prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz  
z szacowaną wartością prac. 
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Odpowiedź nr 48 
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych pracach 
budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę. 
 
Pytanie nr 49 
Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł 
lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 49 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 50 
W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania 
w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby 
uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej 
lokalizacji. 
 
Odpowiedź nr 50 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 51 
Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „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 Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź nr 51 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 52 
Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul 
fakultatywnych. 
 
Odpowiedź nr 52 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 53 
W razie braku zgody na powyższe, prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące ważne 
powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela: 

- podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na 

zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

- rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, 

- spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi 

przepisami prawa, brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie 

szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań. 

 

Odpowiedź nr 53 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 54 
Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu: 
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:  

- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w 

środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi 

normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną 

ładowność; 
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- spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju 

mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

- spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania 

czynności załadunkowych i wyładunkowych  

- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości, naturalnego zużycia mienia; 

- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub 

osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej 

nieruchomości 

 

Odpowiedź nr 54 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 55 
W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, prosimy o dodanie 
następującego zapisu: 

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

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 
3) 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 nr 55 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 56 
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 nr 56 
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zamówienie było realizowane 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 57 
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 nr 57 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 58 
Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach, prosimy o wykreślenie zapisów 
pkt. 2, 3 i 4 §14 Załącznika nr 4 oraz pkt. 12 SIWZ.  
 
Odpowiedź nr 58 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 59 
Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz 
ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ,  
chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk. 
 
Odpowiedź nr 59 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 60 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w przypadku 
akceptacji klauzuli fakultatywnej zastosowanie mają wyłączenia opisane w OWU Wykonawcy.  
 
Odpowiedź nr 60 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 61 
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 nr 61 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 62 
W odniesieniu do klauzuli fakultatywnej naruszenia dóbr osobistych prosimy o wprowadzenie 
następującej modyfikacji: 

„Klauzula naruszenia dóbr osobistych – na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia  

w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zostanie rozszerzony o odpowiedzialność za szkody 

polegające na naruszeniu dóbr osobistych innych niż szkody osobowe, w tym wynikające z błędów 

podczas i w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Limit 

odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 

ubezpieczenia”. 

 

Odpowiedź nr 62 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 63 
Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń (od wszystkich ryzyk) – prosimy  
o uzupełnienie roku produkcji maszyn, dla których taka informacja nie została podana.  
 
Odpowiedź nr 63 
Zamawiający uzupełnia poniżej znane mu lata produkcji maszyn: 
 
Samojezdny wózek deszczujący PERROT ROLLCART V-3 (w zestawie wąż ogrodowy do 
podlewania, wózek na wąż) ST/4210/808/2017 – rok produkcji 2016 
 
 
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zatem należy 
je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 
            Z poważaniem 
 

                                                                                                        /-/ Burmistrz Mirosławca 


