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Wrocław, 09.12.2021

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Krapkowickiego
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
213/2021/KRAPKOWICE
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Krapkowickiego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez
wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy
podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat
we wszystkich zgłoszonych w bieżącym postępowaniu lokalizacjach? Jeżeli zakres
ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone
aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe
(charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje i
były one objęte ubezpieczeniem w podobnym zakresie ubezpieczenia co wnioskowany
w SWZ w ciągu ostatnich 3 lat lub od momentu przejęcia ich przez jednostki objęte
postępowaniem.
2. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?
Odpowiedź: Szkodowość została zebrana między 21.10.2021 a 15.11.2021
3. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód
w zakresie OC dróg? Jakie?
Odpowiedź: Zamawiający raz w roku zleca remonty cząstkowe nawierzchni
wszystkich dróg powiatowych w miejscach gdzie występują ubytki i nierówności, a
także w miarę potrzeb uzupełnia ubytki w jezdni na bieżąco masą na zimno przez
pracowników remontowych starostwa. Jednocześnie w ramach posiadanych środków
oraz pozyskanych dotacji realizowane są inwestycje polegające na przebudowie i
rozbudowie dróg.
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4. Prosimy o potwierdzenie, że w zestawieniu szkodowości (zał. nr 8 do SWZ) kolumna tabeli
pn. „Rok” oznacza rok, w którym wystąpiła szkoda.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
5. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź
na poniższe pytania:
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? 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 SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje w odniesieniu do Pakietu I:
ad. a. Zamawiający informuje, iż do tej pory ubezpieczany był w zapytaniach
ofertowych na podstawie OWU danego ubezpieczyciela. Nie więc możliwości
szczegółowego porównania zakresów ochrony ubezpieczeniowej. Główna różnica w
programach ubezpieczeniowych to zakres ubezpieczenia mienia: w latach 2018-2019
obowiązywało ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a w latach 2020-2021
ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.
Ad. b. Tak, z zastrzeżeniem, że lokalizacje były zgłaszane od momentu przejęcia ich w
posiadanie/użytkowanie przez Zamawiającego. Brak wiedzy czy wcześniej dane
lokalizacje były objęte ubezpieczeniem. i
Ad. c. Zakres był podobny z zastrzeżeniem różnic wynikających z pkt a.
Ad. d. W latach 2020-2021 brak franszyz i udziałów własnych.
W roku 2019 obowiązywały franszyzy redukcyjne:
- OC działalności: 200 zł
- Szyby: 100 zł
- elektronika:
• dla sprzętów UE: 500 zł,
• dla szkód spowodowanych przez upadek lub uderzenie sprzętu: 15%, min. 500
zł
- mienie od wszystkich ryzyk:
• ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, kradzież zwykła: 500
zł,
• ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: 200 zł,
• klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych 5%, min. 500 zł
W roku 2018 obowiązywały franszyzy:
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- mienie od wszystkich ryzyk:
• integralna 100 zł,
• dla budynków wyłączonych z eksploatacji oraz w czasie remontu, budowy i
rozbudowy: franszyza redukcyjna: 500 zł,
• dla pękania wskutek mrozu franszyza redukcyjna: 500 zł,
• franszyza redukcyjna dla szkód elektrycznych: 200 zł,
• działanie człowieka zgodnie z klauzulą awarii maszyn i urządzeń franszyza
redukcyjna: 500 zł,
• franszyza redukcyjna dla urządzeń zewnętrznych: 5%, min. 500 zł
• franszyza redukcyjna dla kradzieży zwykłej: 500 zł
• szyby: 100 zł
- elektronika:

• franszyza redukcyjna dla szkód w sprzęcie przenośnym
przechowywanym w pojeździe: 25%;
• franszyza redukcyjna dla szkód powstałej w wyniku upadku sprzętu
elektronicznego: 15%;
• franszyza redukcyjna dla zwiększonych kosztów działalności: 200 zł
• klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych redukcyjna 5%, min. 500 zł
• Klauzula katastrofy budowlanej : redukcyjna 5%, min. 500 zł
6. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje
szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o
wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu na wszystkie ryzyka.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wkreślenie słowa „minimum”.
Wyjaśnia jednak, że jego intencją nie jest objęcie mienia ochrona w systemie
wszystkich ryzyk.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest
objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli
Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych
ubezpieczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
8. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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9. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z
powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
10. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej
na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC.
Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie
dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i
objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu
stron.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że zmiany do umowy nie dotyczą
ubezpieczeń OC. Potwierdza jednak, iż istotne zmiany do umowy takie jak
podniesienie sumy gwarancyjnej lub objęcie ochroną działalności innej niż przyjęta na
początku umowy, wymagają zgody obu stron.
11. Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody
powodziowe? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła
powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie
były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.
Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach
nie wystąpiły szkody powodziowe
12. Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone
powodzią/podtopieniami?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ zakładka
„Dane”.
13. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły
szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane
podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w
którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej
wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?
Odpowiedź: W okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia
lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych
lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).
14. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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15. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności
dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy
podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit: 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SWZ.
16. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych
podtopieniami spowodowanymi obfitymi opadami atmosferycznymi – proponujemy
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny
akceptowalny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi – proponujemy
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł w
ryzyku powodzi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał budynków o
konstrukcji drewnianej krytych palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. oraz mienia
znajdującego się w tego typu budynkach.
Odpowiedź: Zamawiający podał konstrukcje poszczególnych budynków w załączniku
nr 7 do SWZ. Wśród nich znajdują się nieruchomości o konstrukcji drewnianej (np.
dachu). Nie zgłoszono jednak nieruchomości krytych palnie, tj. drewnem, słomą,
łupkami itp. oraz mienia znajdującego się w tego typu budynkach.
20. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku lub
budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to
lokalizacja.
Odpowiedź: Najdroższa lokalizacja to ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice o wartości
ok. 11 mln zł.
21. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na
które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak,
prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.
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Odpowiedź: W związku z tym, że okres ubezpieczenia obejmuje 36 miesięcy,
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć robót budowlanych, na które zgodnie z
prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, a które w okresie
obowiązywania umowy będzie chciał realizować.
22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza
sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami
śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.
23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnymi protokołami.
24. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania, prosimy
o zmianę zakresu ubezpieczenia do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla
budynków wyłączonych z użytkowania do zakresu FLEXA + ryzyko powodzi.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
25. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego
SWZ 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: Zamawiający nie posiada, zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach
ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, w złym stanie technicznym,
awaryjnym stanie technicznym.
26. 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 niespełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania.
27. 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 te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję
dachu?
Odpowiedź: Na chwilę obecną na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach
nie są prowadzone inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.
28. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów
znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy,
groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące)?
Odpowiedź: Nie.
29. W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej prosimy o
informacje nt. obiektów mostowych będących w administracji Zamawiającego tj. wartość
poszczególnych mostów, długość przęseł, stan techniczny, rok budowy i konstrukcja.
Odpowiedź: W załączeniu wykaz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych. Zamawiający nie jest jednak w stanie wyszczególnić ich wartości.
Załącznik zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wystąpili o część poufną SWZ
poprzez platformę zakupową.
30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
31. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez
dodanie zapisu:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,
b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
c. będące następstwem naturalnego zużycia,
d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat
naprawczy,
e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
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f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów,
g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia,
obtłuczenia,
h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,
b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
c. będące następstwem naturalnego zużycia,
d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat
naprawczy,
e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów o ile miało to wpływ na powstanie szkody
g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia,
obtłuczenia,
h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
32. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
33. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych
w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu
nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia
ziemi,
przepięcia
spowodowanego
wyładowaniem
atmosferycznym,
huku
ponaddźwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na
ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
34. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:
1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym
zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze
przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych
technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających
rośliny,
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2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów
działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia
roślinności,
3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:
- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w
odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub
nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie
umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub
pielęgnacyjnych,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
35. W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych
żywiołów – nr 6,7,8,9 i 10 prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w
wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
36. W rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 i 2 prosimy
o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500
zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
37. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości:
- 50,00 zł dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- 300,00 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka
dewastacji,
- 500,00 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża wyłącznie zgodę na wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 200 zł.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
38. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Proponujemy 5.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
39. Prosimy o przeniesienie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do
zakresu fakultatywnego.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
40. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia
wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:
„Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie
następujące warunki:
a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od
źródeł zasilania,
b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze
nocnej,
c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym
miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i
technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został
dopływ gazu.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do
likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
41. W klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o wprowadzenie
limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit
będzie miał zastosowanie do mienia włączane do ochrony w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
42. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że limit 20% naliczony
będzie od sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia
dla danej grupy mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit 20% naliczony będzie od łącznej sumy
ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.
43. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych
– prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:
a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia)
budynku lub budowli,
c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych
zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o
ubezpieczenie,
d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie,
szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 11 z 21

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie
naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia
lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego
obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
z zakresu ochrony wyłączone są prace, które:
a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia)
budynku lub budowli,
b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych
zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o
ubezpieczeni.W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma
prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w
jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar
szkody.
c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie,
szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest
stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie
naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do
zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim
niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
44. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i
odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz
innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających
wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio
poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania
eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących
przepisów,
c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa
stanowi inaczej,
e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest
odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględziny, przegląd),
g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w
których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z
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obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
potwierdzonych protokołem,
h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio
poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania
eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących
przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie szkody
b. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
c. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest
odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
d. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględziny, przegląd),
e. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w
których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
potwierdzonych protokołem, o ile miało to wpływ na powstanie szkody
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
45. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ –
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
46. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej
klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z odpowiedzią na
pytanie nr 47 wprowadzono limit ponad sumę ubezpieczenia.
47. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany limit. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SWZ.
48. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty
związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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49. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne – prosimy
o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
50. Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o
koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
51. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub
innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany limit. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SWZ.
52. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie
zapisu:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
• wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty
budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
• w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
• w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
53. 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 powyższe.
54. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
55. Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym
pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności
objętą niniejszym SWZ działalność związaną 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.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
56. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych, prosimy o
modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
1) w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody
w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe;
2) Ubezpieczający w czasie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości
wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
57. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą podlegać
imprezy obejmujące sporty lotnicze, motorowe, motoro-wodne oraz takie, gdzie celem jest
uzyskanie prędkości maksymalnej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
58. 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 powyższe.
59. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód związanych z naruszeniem dóbr
osobistych innych niż szkody na osobie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
60. W przypadku braku zgody na powyższe, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na
następujący:
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„zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zostanie rozszerzony o
odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych wynikających z
błędów podczas i w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
61. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód
mających charakter czystej straty finansowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
62. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z
tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w
tym bezzałogowe statki powietrzne).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
63. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z
tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile
nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
64. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami,
prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„Ubezpieczający jest obowiązany do:
− niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu
72 godzin,
− prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
− usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na
piśmie wiadomości
− stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
65. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym
przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?
Odpowiedź: Nie
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66. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym
przez Zamawiającego w ramach projektu „Zdalna szkoła”? Jeśli tak – jaka jest jego
wartość?
Odpowiedź: Tak, zgłoszono o łącznej wartości 65 379 zł
67. Jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji obiektów wskazanych w wykazie mienia? W jaki
sposób nieruchomości zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich? Czy zostały
odłączone media?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mieszkanie wskazane w rejestrze majątku
Starostwa zostało wyremontowane i w niedługim okresie. Natomiast budynek
wskazany w rejestrze ZSZ jest przeznaczony do rozbiórki i zostaje wyłączony z
zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. W związku z powyższym
zmianie ulegają załączniki nr 7 i 11 do SWZ stanowiące część poufną SWZ. Zostaną
one wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili o
jej udostępnienie.
68. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony
umowy postanawiają, że w przypadku, gdy
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych
odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone
w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona
najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w
danym rodzaju ubezpieczenia, lub
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres
polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub
reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela
reasekuracji na dotychczasowych warunkach,
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres
ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć
negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres
polisowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
69. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów
osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które
posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że dla pojazdu OKR 40 KH
ubezpieczenie assistance będzie kontynuowane przez cały okres umowy nawet po
przekroczeniu wieku 15 lat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
70. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup
pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje zakupu takiego pojazdu.
71. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości
jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację
stawki AC?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
72. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po
szkodzie całkowitej na następującą treść:
W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie,
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek
Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni
osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości
odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej
będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie
kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub
bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży
pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia
pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
73. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
74. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych (Pakiet II) odrębnego
ubezpieczenia szyb. Szyby będą objęte ochroną w ramach zawartego ubezpieczenia AC.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu osobnego
ubezpieczenia szyb w Pakiecie II, szkody likwidowane będą w ramach ubezpieczenia
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AC. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W związku z powyższym zmianie
ulegają załączniki nr 3 i 5 do SWZ.
75.
Prosimy przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 14-12-2021 roku.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.12.2021
76.
Wnioskujemy o termin wykonani umowy z 36 miesięcy na 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
77.
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 powyższe.
78.
W ryzyku zarządzaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny
zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym
i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
Odpowiedź: Stan dróg powiatowych jest zróżnicowany. Są drogi w stanie dobrym i
bardzo dobrym po zrealizowanych inwestycjach i remontach jak również odcinki dróg
w stanie dostatecznym, na których nawierzchnia jezdni nie wymaga ingerencji
ponieważ spełnia swoją rolę. Występują odcinki dróg o pogorszonym stanie
technicznym, które planowane są do przebudowy.
Środki przeznaczone na remonty dróg w 2020 roku wynosiły 787.000,00 zł. w roku
2021: 311.900,00 zł, a plan na rok 2022 wynosi : 500.000,00 zł
79.
Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia mienie wyłączone z
eksploatacji oraz tzw. Pustostany ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie
rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ i odpowiedzią na pytanie nr 67.
80.
Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, w
złym stanie technicznym, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu tych budynków.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.
81.
Czy na okres 2021 - 2024 planowane są w jednostkach organizacyjnych powiatu
objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.
82.
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 te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub
konstrukcji dachu?
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.
83.
W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o
potwierdzenie:
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz
Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej
SWZ”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
84.
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami
szkód mających charakter czystej straty finansowej.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.
85.
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do
ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności
człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
86.
Czy w okresie ostatnich 15 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach
wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody
spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie
informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w
jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 11-13
87.
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 mln złotych
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
88.
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie trwania
umowy solary; instalacje i kolektory słoneczne? Jeśli tak to prosimy o podanie ich wartości
jednostkowej.
Odpowiedź: Aktualnie nie.
89.
Czy Gmina prowadzi tzw. PSZOK ? jeśli tak to proszę o informacje:
1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci,
2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
4. jak są magazynowane:
4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
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5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z
Zamawiającym),
6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania
ubezpieczenie OC,
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych,
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem,
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności.
90.
Czy przedmiotem ubezpieczenia są także linie przesyłowe/energetyczne ? Jeśli tak
to wnioskujemy wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest
ubezpieczony obiekt.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza linii przesyłowych/energetycznych
91.
Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania
mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny, jak i
instalacje/sprzęt tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę,
pompy ciepła). Jeśli tak to prosimy o wykazy tego rodzaju mienia.
Odpowiedź: Nie.
92.
Czy w wykazie sprzętu elektronicznego jest sprzęt elektroniczny który został
przekazany uczniom/nauczycielom do pracy lub zdalnej nauki ? Jeśli tak to prosimy o
wykazy który to jest sprzęt wraz z wartością.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.
93.
W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury drogowej np. drogi, ulice,
chodniki, aleje, tunele, przejścia podziemnie, przepusty itp. Z limitem 100 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy wyłączenie tego przedmiotu
ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z ochrony wnioskujemy o
obniżenie limitu do kwoty 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
94.
W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury mostowej z limitem
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy
wyłączenie tego przedmiotu ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z
ochrony wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty 100 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
95.
Czy w ramach ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej jest
prowadzenie cmentarzy komunalnych ?
Odpowiedź: Nie
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96.
Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.:
elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia
techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach
technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.
97.
Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze
wskazaniem ich wartości.
Odpowiedź: Nie zgłoszono takich budynków.
98.
Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone dzieła sztyki, dzieła artystyczne itp. ?
jeśli tak to prosimy o wykazy zwierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego
wartości
wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu
ubezpieczenia ?
Odpowiedź: Nie.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.
1) Składanie ofert mija w dniu 15.12.2021 o godz. 12:00
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 o godz. 12:10
3) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 13.01.2021

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska
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