
   

 
Byczyna, dnia 28 września 2018 r. 

GP.271.16.2.2018.Asz 
       

   Wszyscy wykonawcy 

 

  
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie 
majątku i innych interesów Gminy Byczyna wraz z jednostkami organizacyjnymi 
i instytucjami kultury” 

 

  Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie czy wskazane w SIWZ definicje pojęć mają zastosowanie w zakresie 
ubezpieczenia AC w przypadku gdy oferowany zakres ubezpieczenia jest na warunkach „ all 
risk”.  
 
Odpowiedź: Tak, wskazane w SIWZ definicje pojęć mają zastosowanie w zakresie 
ubezpieczenia AC. 
 
Pytanie 2: 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie - Przyjęcie treści definicji podanych 
w SIWZ – prosimy o dopisanie „jeżeli nie występują one OWU wykonawcy, ustawie Prawo o 
ruchu drogowym oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie, jednocześnie informuje, że w kwestiach nieuregulowanych 
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. 
Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego 
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i 
przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi 
wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały 
zastosowania. 
 
 
Pytanie 3: 
W odniesieniu do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie zapisu, 
że klauzula ma zastosowanie w przypadku zbycia pojazdu na rzecz jednostek organizacyjnych 
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Gminy Byczyna wskazanych w przedmiotowym postepowaniu przetargowym lub 
przewłaszczeniem na zabezpieczenie na rzecz Banków. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 
 
Pytanie 4: 
W odniesieniu do pkt – 3.3.5  w SWIZ Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na 
podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może 
być zadeklarowana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez 
właściciela pojazdu. – prosimy o wykreślenie „albo określona przez właściciela 
pojazdu” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
 
Pytanie 5:  
Ubezpieczenia komunikacyjne: W SIWZ nie uwzględniono ubezpieczeń Assistance, w związku 
z powyższym prosimy o wykreślenie wszystkich zapisów, w których mamy odniesienie do 
ubezpieczenia Assistance. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ wszystkie zapisy dotyczące Assistance. 
 
Pytanie 6: 
W odniesieniu do pkt – 3.3.3  w SWIZ 
Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz 
nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez ubezpieczającego, jako fabrycznie 
nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej 
określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto 
lub netto. - prosimy o wykreślenie „nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej 
brutto lub netto” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie 7: 
W odniesieniu do pkt – 4.5  w SWIZ  
Wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej 
niż 85% wartości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, 
lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia 
przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej 
nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia, - prosimy o wykreślenie 
paragrafu 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie 8: 
W odniesieniu do pkt – 4.8 prosimy o wykreślenie z SWIZ.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie 9: 
Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja 
szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu 
szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju 
i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego 
przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). - prosimy o 
wykreślenie paragrafu 
 
 



   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów dotyczących 
samolikwidacji szkód. 
 
Pytanie 10: 
Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia - prosimy o dopisanie – dotyczy tylko ryzyka OC 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
Pytanie 11:  
Proszę o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach z podziałem na 
ryzyka (OC i AC) 

Odpowiedź: Na każdy pojazd w każdym roku będzie wystawiana polisa na ryzyka 
przypisane do niego w załączniku 1d do SIWZ zakładka nr 4. 

Pytanie 12:  
Prosimy o uzupełnienie daty końca ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wskazanych w 
załączniku do SIWZ. 
 
Odpowiedź: Polisy komunikacyjna wygasają z dniem 31.12.2018 z wyjątkiem 
pojazdu o nr rej OKLK998, którego koniec okresu przypada na 02.04.2019. 
 
 
Pytanie 13: 
W odniesieniu do pkt – 3.1.5 prosimy o wskazanie prawidłowej daty dotyczącej 
wyrównywania okresów ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Za datę wyrównania należy przyjąć 31.12.2019r. 
 
Pytanie 14: 
Proszę o wprowadzenie do Umowy wypowiedzenia umowy w treści poniżej. 
1.  Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.  
2.  Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia 

umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.  

3.  Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących 
okoliczności:  
1)  wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, 

rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych 
oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a 
niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości 
powyżej 50 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę 
przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat 
składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a 
przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),  

2)  niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w niniejszej umowie.  

4.  Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia. 

  
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 
 
Pytanie 15: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie 
przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe 
rozszerzające zakres ochrony,  wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń 
ochrony, klauzul dodatkowych). 



   

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych 
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. 
Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego 
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i 
przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi 
wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały 
zastosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o uaktualnienie szkodowości na dzień 31.08.2018r. 
  
Odpowiedź: 

  2014 2015 2016 2017 2018   

                      Rezerwy 

Ubezpieczenie 
mienia od 

wszystkich ryzyk 
1 695,00 zł 15 33 236,01 zł 5 7 082,46 zł 10 21 758,65 zł 1 4 831,79 zł 

1- Brak 
podanej 
wartości 

Ubezpieczenie 
sprzętu 

elektronicznego 
- - 1 5 197,98 zł - - 2 3 073,75 zł - - - 

Ubezpieczenie OC 
działalności 

- - 3 11 264,29 zł 4 4 025,14 zł 3 5 386,64 zł 1 - 
14716,88 

Ubezpieczenie 
NNW Sołtysów 

- - - - - - - - - - - 

Ubezpieczenie 
NNW OSP 

- - - - 1 1 100,00 zł - - - - - 

Ubezpieczenie OC 
ppm 

- - 2 4 551,54 zł - - - - 1 1 800,00 zł 
1 – brak podanej 

wartości 

Ubezpieczenie AC - - - - 1 350,00 zł 4 9 827,60 zł 1 1 148,92 zł - 
 
  
Pytanie 17: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.10.2018r. 
    
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 03.10.2018r.        
        

  



   

 
1. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. I dla pozycji wymienionych w punktach 3.1 – 3.6 

wartość przyjęta do ubezpieczenia to wartość odtworzeniowa nowa lub księgowa 
brutto – proszę o uzupełnienie załącznika 1d Zakładka 1 do SIWZ o kolumnę 
wskazującą, który przedmiot ubezpieczenia jest ubezpieczony w wartości nowej 
odtworzeniowej, a który w wartości księgowej brutto. 
Odpowiedź: W większości zgłoszone mienie jest w wartości 
odtworzeniowej, a te z bardzo dokładnymi wartościami w wartości 
księgowej brutto.  

 
2. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. I w tabeli z limitami odpowiedzialności dla 

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku limit dla mienia osób 
trzecich (rozumianego jako odrębne od mienia pracowniczego i członków OSP) 
wynosi 20 000 zł, natomiast zgodnie z p. 4.63. w ubezpieczeniu od kradzieży z 
włamaniem i rabunku ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do 
sumy 50 000 zł (rozumiane jako odrębne od mienia pracowniczego i członków OSP) 
– proszę o wskazanie jednego obowiązującego limitu. 
 
Odpowiedź: Limit dla mienia osób trzecich (rozumianego jako odrębne od 
mienia pracowniczego i członków OSP) wynosi 20 000 zł. 

 
3. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. II w p. 5 jest informacja, że sprzęt elektroniczny 

jest przyjęty do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej nowej lub księgowej 
brutto -  proszę o uzupełnienie załącznika 1d  zakładka 2 do SIWZ o kolumnę 
wskazującą, który przedmiot ubezpieczenia jest ubezpieczony w wartości nowej 
odtworzeniowej, a który w wartości księgowej brutto. 
 
Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zgłaszany jest do ubezpieczenia w 
wartości księgowej brutto. 

4. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania się i 
obsunięcia się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony 
wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

5. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. I jako przedmiot ubezpieczenia wskazane są 
szklarnie (p. 2.1.1.) – proszę o wskazanie lokalizacji, w których występują szklarnie 
oraz o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych szklarni. 
 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia 
ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 

 

6. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. I jako przedmiot ubezpieczenia wskazane są 
solary, instalacje i kolektory solarne (p. 2.1.6.) – proszę o wskazanie lokalizacji, w 
których występują solary oraz o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych solarów. 
Proszę o akceptację limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód w solarach lub innego limitu akceptowanego przez 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia 
ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 



   

7. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. I w warunkach szczególnych obligatoryjnych 
wskazane jest, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez 
zwierzęta (p. 4.53.). Proszę o akceptację limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez zwierzęta lub 
innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
 

8. W załączniku nr 1a do SIWZ, w cz. III w wymaganym zakresie ubezpieczenia 
wskazana jest odpowiedzialność cywilną za szkody wskutek przeniesienia chorób 
zakaźnych i zakażeń (p. 16.). Proszę o potwierdzenie, że z zakresu wyłączone są 
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z zakresu wyłączone są szkody 
spowodowane przez priony. 

 
9. Proszę o uzupełnienie treści klauzuli reprezentantów o dopisek: 

„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, 
wandalizmu (dewastacji)”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
10. W przypadku budynków wymienionych w Załączniku 1d do SIWZ, proszę o 

uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do 
ubezpieczenia, dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 
- rok budowy 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 
- rodzaj pokrycia dachu 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 
dostateczny, zły, awaryjny 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych. 
 

Odpowiedź: Wszystkie informacje, jakie udało się zgromadzić 
Zamawiającemu znajdują się w załączniku 1d do SIWZ. 

11. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do 
wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie 
techniczne? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
12. Proszę  o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 
przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, 
instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, 
instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu). 
 
Odpowiedź: Informacje o przeprowadzonych remontach znajdują się w 
załączniku 1d do SIWZ. 

 



   

13. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim 
zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. 
 
Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie potrafi przedstawić takiego planu. 

 
14. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

 
Odpowiedź: Nie. 

 
15. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 

następujących informacji: 
 

a. łączna ilość starodruków i inkunabułów 
b. wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

proszę o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 
c. proszę o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w 

ww. miejscach ubezpieczenia. 
  
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 
16. Proszę o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji. 

 
Odpowiedź: Mury obronne – 10 000 000 zł. 

 
17. Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ?  
 
Odpowiedź: Tak. 

 
18. Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym 

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – 
prosimy o ich wskazanie. 
 
Odpowiedź: Tak. 

 
19. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie 

ostatnich 3 lat? 
 
Odpowiedź:  
W latach 2015-2016 funkcjonowały następujące franszyzy i udziały własne: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość 
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa 
o pracę brak franszyzy redukcyjnej),  
w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł,  
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 
franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000 zł, 
W latach 2017-2018 funkcjonowały następujące franszyzy i udziały własne: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
W szkodach rzeczowych – franszyza integralna 200 zł 
w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość 
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa 
o pracę brak franszyzy redukcyjnej),  



   

w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł,  
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 
franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000 zł,  
  

20.  Czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje zawierają obiekty wyłączone z 
eksploatacji? Jeżeli tak proszę o ich wskazanie oraz podanie informacji dot. 
zabezpieczeń tych obiektów i przeznaczenia. 
 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden budynek 
nieużytkowany: 
Budynek drewniany w Proślicach. Stan budynku jest dostateczny. Jest 
zamknięty i  ma zabite okna, budynek jest ogrodzony i oświetlony i ma 
odłączone media. Budynek jest zabytkowy. 
 

21. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone 
do rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków 
przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia. 

22. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 
23. Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub 

zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 
a. Gdzie się znajduje – adres; 
b. Od kiedy funkcjonuje; 
c. Na jak dużym obszarze; 
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy; 
e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska. 

 
Odpowiedź: Nie. 

 
24. Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku 

proszę o  podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych 
strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 
25. Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w 
przypadku braku ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 
26. Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych 

proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub 
wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 



   

27. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  
dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
28. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania 

powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
29. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 1000 PLN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

 
30. Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z 

odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w 
powyższym zakresie. 

31. Wnoszę o dołączenie w pkt 4 Załącznika nr 1a dot. szczegółowego opisu przedmiotu 
ubezpieczenia  następujących wyłączeń: 

a. powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) 
elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach 
stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub 
sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, 
zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność, 

b. powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych 
w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach  i normach branżowych, o ile 
miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 

c. powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego zakładu 
mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu). 

d. Zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne oraz spowodowanych działalnością 
człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje, żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie, jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach 
nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą 
miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie 
zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić 
zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia 
(zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi 
wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały 
zastosowania. 
 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 05.10.2018 r. 



   

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 
03.10.2018r. 

 

 
1. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku 

(lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML. 

Odpowiedź: Mury obronne – 10 000 000 zł. 

2. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w 
postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w 
okresie ostatnich 20 lat? 

Odpowiedź: Nie. 

 

3. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego 
wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem 
wartości ewentualnych strat. 

Odpowiedź: Nie. 

 

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 
mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli 
tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu 
ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. 

 

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale 
nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 

 

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 
solary, instalacje fotowoltaiczne lub kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, 
że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym 
jego własnością. 

 

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale 
nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 

 

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich 
wartości. 

 

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale 
nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 

 

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 
zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia zbiory muzealne w systemie 
na pierwsze ryzyko z suma ubezpieczenia 300 000 zł. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie 
trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony 
ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. 



   

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zapis 
„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące 
powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie 
podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do 
ubezpieczenia” 
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń 
zakresowych określonych w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych 
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. 
Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego 
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i 
przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi 
wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały 
zastosowania. 
 

10. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych 
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. 
Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego 
ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i 
przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi 
wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały 
zastosowania. 
 

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 
budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o 
podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia 
wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do 
ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego 
przeznaczenia. 
 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest  każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



   

14. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie 
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

15. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 
200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych 
akceptowalny przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

16. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu 
wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

17. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 
nieużytkowane/ pustostany?  

 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden budynek nieużytkowany: 
Budynek drewniany w Proślicach. Stan budynku jest dostateczny. Jest 
zamknięty i  ma zabite okna, budynek jest ogrodzony i oświetlony i ma 
odłączone media. Budynek jest zabytkowy. 
 

18. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o: 
- wskazanie lokalizacji i wartości 
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 17. 

 

19. 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: Nie. 

 

20. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu 
na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z 
ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego 
obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego. 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 17. 

 



   

21. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji 
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają 
pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.  

 

Odpowiedź: Nie. 

 

22. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 
zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i 
zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod 
warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z 
przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.” 

 

23. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują 
się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość 
oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem 
użytkowania. 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

24. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, 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: Informacje na temat przeprowadzonych remontów zostały ujęte w 
załączniku 1d do SIWZ. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie 
obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

26. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
II. budynki przeznaczone do rozbiórki  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych 
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli 
nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. 
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 
 

Odpowiedź: Nie. 

 

27. 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: Zamawiający potwierdza. 

 



   

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

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 
medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana 
opatrunku, szczepienie). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

30. 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. 

 

31. 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. 

 

32. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pokazem 
sztucznych ogni - proponujemy 200 000 zł lub inny akceptowalny podlimit. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

33. 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. 

 

34. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialność. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność 
nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne. 

 

35. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot 



   

mieszkaniowych prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o potwierdzenie, 
że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający administruje 37 lokalami, Zamawiający potwierdza, 
że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. 

 

36. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt 
(oprócz wody i żywności)? 

 

Odpowiedź: Tylko woda i żywność. 

 

37. 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: Zamawiający potwierdza. 

 

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z 
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego 
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością 
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. 
żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, 
skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

39. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

40. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym 
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez 
Ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

41. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania 
„… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez 
reprezentantów…” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

 



   

42. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: 

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni 
ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

 maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 
zasilania,  

 lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, 
 gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są 

sprawne technicznie i gotowe do użycia, 
 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych 

została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 
 budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza 
zakresem ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 
 

43. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki 
i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, 
urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z klauzuli wyłączenia 
ryzyka z eksploatacji zapisu: „oraz budynki i budowle przeznaczone do 
rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, 
wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)” 

 

 

44. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie  – prosimy o dodanie zapisu: 
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:  
a. 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; 
b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu 
określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka 
transportu, 
c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do 
wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych 
d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, 
ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia; 
e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego 
kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 
f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie 
tej samej nieruchomości 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

45.  Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są 
zgłaszane drogi publiczne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



   

46. Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie 
ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 

 

47. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu 
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody 
materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; 
ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia 
determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka 
szyfrowego. 
 

48.  Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 
określony zapisami SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

49. Odnośnie limitu dotyczącego wymiany wody w basenie, prosimy o wprowadzenie 
następującego zapisu: „ochroną objęte są koszty wymiany wody w basenie w związku z 
zanieczyszczeniem powstałym w następstwie zdarzeń losowych objętych zakresem 
ubezpieczenia”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego 
zapisu. 

 

50. Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego będącego własnością Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych- poz. 10 wykazu. 

 

Odpowiedź: Pozycje nr 10 o nazwie Projekt OŻYWIĆ POLA sprzęt należy 
wykreślić. 
 

 

51. Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 01.10.2018 r. 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 
03.10.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pkt 3.1.2. SIWZ – wykreśla się podpunkty 4) i 5). 

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna. Zakres zamówienia 
obejmuje: 
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 
5) dodatkowe rozszerzone płatne ubezpieczenie Assistance 
6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu 
Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta. 

 

PKT 4. SIWZ – wykreśla się „Assistance”. 

4. Termin wykonania zamówienia 

4.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 
4.2. W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 

roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których 
dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu 
tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami 
dotyczącymi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance, 
o których mowa w pkt. 4.3. 

4.3.  Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane 
na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia 
od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów. 

   

Załącznik nr 1 b do SIWZ – wykreśla się słowo „assistance” oraz pkt 4.12 

3.1.3.W przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia innego 
rodzaju pojazdu mechanicznego niż ujęte w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zastosowania w obliczeniu ceny za ubezpieczenie obowiązkowe OC, auto casco,  NNW 
kierowcy i pasażerów oraz assistance identycznych zniżek w stosunku do składek i stawek 
taryfowych dotyczących takiego rodzaju pojazdu, jak zastosowane do obliczenia ceny 
za pojazdy objęte niniejszym zamówieniem. 

 
3.1.5.Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

auto casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz assistance będą wystawiane na pełen roczny 
okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego 
dnia od dnia wygasania dotychczasowych umów. W odniesieniu do pojazdów, których termin 
ubezpieczenia AC lub NNW różni się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC, 
w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenie AC i NNW będzie wyrównywane na dzień 
końca ubezpieczenia OC. Zamawiający przewiduje również możliwość wyrównywania 
wszystkich okresów ubezpieczeń: obligatoryjnie dla wykonawcy, jeśli zamawiający wyrazi 
taką wolę. Za datę wyrównania należy przyjąć dzień 31.12.2019 roku, a za początek ochrony 
po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – dzień 01.01.2020 roku. Dla wszystkich pojazdów 
nabytych po dniu 31.12.2019 roku. również realizowane będzie wyrównanie okresów 
ubezpieczenia, z zachowaniem przepisów ustawy dotyczących 12-miesięcznego okresu 
umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny 
okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki 
minimalnej z polisy. 

3.2.1. Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, 



   

jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy 
kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, auto casco, 
assistance i ZK bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji 
fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub 
zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. 

 

W formularzu ofertowym dla Części III – wykreśla się sformułowanie „Assistance” (tabela 

str. 68 z 116) 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance) 

 

W załączniku nr 4 do SIWZ wykreśla się (str. 80 z 116): 

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez względu na postanowienia ogólnych bądź 
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia  
i przyszłe) wyłączone z eksploatacji oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące 
się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom) - 
w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, 
upadek statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub 
innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie 
paliwa, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. 
wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone 
mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek 
drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na 
przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli 
albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub 
zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, 
wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, 
objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla ryzyka dewastacji wynosi 30 000,00 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia). 
 

 

W załączniku nr 6a do SIWZ wykreśla się (str. 102 z 116): 

 

Przedmiot i zakres zamówienia 

§5 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna. Zakres 
zamówienia obejmuje: 

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 
5) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance (jeśli będzie miało zastosowanie), 
6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 

w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, 
a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta. 

2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy 
pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 

2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.  
 



   

Termin wykonania zamówienia 

§8 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres 
ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia 
po wygaśnięciu dotychczasowych umów. 

 

Modyfikacji uległ również załącznik – wykaz mienia (w załączeniu). 

 

 

       Z poważaniem  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
SIWZ z załącznikami po modyfikacji 
Otrzymują: 
1. wszyscy Wykonawcy 
2. a/a 
Do wiadomości: 
1. strona internetowa Zamawiającego 
 


