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Wrocław, 19-04-2021 r. 
 

 
Do uczestników  postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na usługę  
ubezpieczenia Gminy Skrzyszów 

 
 

ODPOWIEDZI, ZMIANY, WYJA ŚNIENIA  
TREŚCI SWZ NR 38/2021/SKRZYSZÓW 

 
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Skrzyszów, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez 
wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do 
SWZ: 
 
CZĘŚĆ III KOMUNIKACJA  
 
Pytanie 1.  
Proszę o podanie jakie jest DMC pojazdów: 
• samochód ciężarowy Nr Rej KTA51476 ? 
• samochód ciężarowy Nr Rej KTA44397 ? 
• Samochód ciężarowy Nr Rej KTA77092 ? 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane pojazdów: 
samochód ciężarowy Nr Rej KTA51476 – 2900 kg 
samochód ciężarowy Nr Rej KTA44397 – 3500 kg 
samochód ciężarowy Nr Rej KTA77092 – 3000 kg 
 
 
Pytanie 2.  
Czy pojazd o nr rej. KTA64016 w dowodzie jest wpisany jako specjalny pożarniczy? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazd o nr rej. KTA64016 w dowodzie jest 
wpisany jako specjalny pożarniczy. 
 
 
Pytanie 3.  
W assistance wnioskujemy o wprowadzenie zgodnie z naszym OWU: 
UBEZPIECZENIE POMOCY W PODRÓ ŻY ASSISTANCE – do wyboru jeden z 
trzech wariantów 
Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z OWU  
Suma ubezpieczenia: zależnie od wariantu 
Przedmiot ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów  
Składka: płatna jednorazowo, zależnie od wariantu, za każdy pojazd osobowy, osobowo 
ciężarowy i ciężarowy o DMC do 3,5 t.: 
▪ standard: 5,00zł ( w cenie OC)  
▪ premium: 105,00 zł 
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▪ superior: 245,00 zł  
Zakres obejmuje min.: 
Świadczenia (szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia): 
1) Pomoc informacyjną – polegającą na przekazywaniu informacji związanych z 
podróżą, 
2) Pomoc serwisową obejmuje: 
Naprawę na miejscu zdarzenia 
• Wariant standard: 400 PLN w RP / 200 EUR za granicą 
• Wariant premium: 1.000 PLN w RP / 400 EUR za granicą 
• Wariant superior: 2.000 PLN w RP / 600 EUR za granicą 
Holowanie lub transport 
• Wariant standard: 50 km 
• Wariant premium: 300 km 
• Wariant superior: 600 km 
Zorganizowanie parkingu: 
• Wariant standard: nie przysługuje 
• Wariant premium: 100 PLN w RP / 50 EUR za granicą 
• Wariant superior: 100 PLN w RP / 50 EUR za granicą 
Zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania za granicą 
• Wariant standard: nie przysługuje 
• Wariant premium: 100 EUR 
• Wariant superior: 100 EUR 
Dostarczenie paliwa 
• Wariant standard: nie przysługuje 
• Wariant premium: 1 raz w okresie ubezpieczenia 
• Wariant superior: 1 raz w okresie ubezpieczenia 
3) Pomoc w podróży obejmującą : 
Zakwaterowanie w hotelu 
• Wariant standard: nie przysługuje 
• Wariant premium: zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazkowym przez max. 2 doby, z limitem 
120 PLN w RP / 60 EUR za granicą na osobę/ dobę (łączny limit za dobę 600 PLN w RP / 
300 EUR za granicą) 
• Wariant superior: zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazkowym przez maksymalnie 4 doby, z 
limitem 120 PLN w RP / 90 EUR za granicą na osobę / dobę 
Dojazd do hotelu: 
• Wariant standard: nie przysługuje 
• Wariant premium: franszyza 100 km 
• Wariant superior: franszyza 100 km 
Wynajem pojazdu zastępczego 
• Wariant standard: wynajem pojazdu zastępczego klasy A max. na 3 doby, na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– tylko w razie wypadku 
• Wariant premium: wynajem pojazdu zastępczego klasy B max. na 3 doby, z 
podstawieniem pojazdu 
• Wariant superior: wynajem pojazdu zastępczego tej samej klasy co ubezpieczony na okres 
do 10 dni, z podstawieniem pojazdu 
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Zorganizowanie powrotu albo kontynuacji podróży 
Tylko w wariancie Premium i Superior: 
4) Pomoc dla zwierząt obejmującą między innymi leczenie zwierzęcia do limitu 1 000 PLN, 
opiekę nad zwierzęciem max. 7 dni – we wszystkich wariantach, 
5) Opcję „Opony” obejmującą pomoc przy zmianie koła, pokrycie kosztu naprawy opony w 
wulkanizacji, pomoc informacyjną – w wariancie Premium i Superior. W wariancie 
Standard opcja ta jest dodatkowo płatna. Dodatkowo w ramach zawartej umowy 
ubezpieczenia (niezależnie od wariantu ubezpieczenia assistance) wprowadza się możliwość 
skorzystania ze świadczeń assistance przez innego, niż Ubezpieczony, uczestnika wypadku / 
kolizji, będącego Poszkodowanym w wypadku / kolizji spowodowanym przez 
Ubezpieczonego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres oraz zasady udzielania 
ochrony dla Poszkodowanego zgodnie z OWU obejmuje pomoc informacyjną, holowanie 
pojazdu oraz wynajem pojazdu zastępczego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje natomiast, że 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, wnioskowany jest podstawowy zakres Assisance 
w wariancie bezskładkowym. Zakres ochrony ubezpieczenia Assistance będzie zgodny 
z OWU wybranego Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
 
CZĘŚC I, II, III 
 
Pytanie 4. 
Uprzejmie wnioskuje o przesunięcie terminu na złożenie oferty do dnia 16.04.2021r.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ z dnia 07-04-2021 r., termin składania ofert 
został przesunięty na dzień 26-04-2021 r. 
 
 
Pytanie 5. 
Proszę o informację czy Gmina posiada/ zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, 
sortownią odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada ani nie zarządza / administruje 
wysypiskiem śmieci ani sortownią odpadów. 
 
 
Pytanie 6. 
Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia budynki znajdujące się pod 
nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia żadnych budynków pod 
nadzorem konserwatora zabytków. 
 
 
Pytanie 7. 
Wnioskuję o zmianę wartości ubezpieczenia dla mienia pracowniczego z wartości 
odtworzeniowej na wartość rzeczywistą. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 8.  
Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia budynki/budowle, która są 
wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia nieużytkowane 
powyżej 30 dni następujące budynki/budowle: studnie głębinową (wykaz majątku SP 
Pogórska Wola w załączniku nr 11 do SWZ) oraz budynek skupu żywca (wykaz 
majątku Urz ędu Gminy w załączniku nr 11 do SWZ) 
 
 
Pytanie 9.  
Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ubezpieczeniu OC ponosi odpowiedzialność 
za szkody z tytułu pokazu sztucznych ogni tylko w przypadku gdy pokaz ten był 
wykonywany przez firmę posiadającą stosowne kwalifikacje. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 10.  
Proszę o podanie łącznej wartości sprzętu użyczonego w ramach akcji „zdalna szkoła”. 
Odpowiedź: Sprzęt użyczony przez szkoły mieszkańcom (uczniom) o wartości 166 
077,40 zł 
 
 
Pytanie 11. 
Proszę o podanie łącznej wartości instalacji fotowoltaicznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33. 
 
 
Pytanie 12. 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.04.2021 r. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.   
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ z dnia 07-04-2021 r., termin składania ofert 
został przesunięty na dzień 26-04-2021 r. 
 
 
Pytanie 13. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w 
niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli 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. 
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Pytanie 14. 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD 
WSZYSTKICH RYZYK oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W 
SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia 
losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, 
o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia 
określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 15. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres 
ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu 
wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie 
prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych 
wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:  
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i 
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:  
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,  
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku: 
a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych 
odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za 
pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w 
przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków 
ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany 
wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową 
propozycję w terminie:  

a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.  
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek 
ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca 
pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie 
dotyczyło powyższe. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



  Strona 6 z 54                     
              SUPRA BROKERS ® 

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

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

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,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 
 
Pytanie 16. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem 
ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności:  
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub 
pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
 
Pytanie 17. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i 
utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) 
– Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i 
utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
 
 
Pytanie 18. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane 
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?  
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia;  
b) sprzętu przeciwpożarowego;  
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  
d) instalacji gazowej;  
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  
g) instalacji ciśnieniowych;  
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h) urządzeń dźwigowych.  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków,  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane 
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty. 
 
 
Pytanie 19. 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń,  zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 
a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na 
analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać 
jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat był objęty 
ochroną ubezpieczeniową na podobnym programie ubezpieczenia jak określony w 
SWZ. 
 
b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były 
dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 
różnic. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do 
ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną. 
 
c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy 
integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy 
miały zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w aktualnym programie ubezpieczeniowym 
zastosowane są następujące franszyzy: ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
ryzyko dewastacji franszyza integralna 200 zł, klauzula katastrofy budowlanej 
franszyza redukcyjna 5% min. 500 zł oraz AutoCasto franszyza integralna 100 zł. 
 
 
Pytanie 20. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem 
człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 
zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). 
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód 
spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym: 
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Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie 
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  wykreślenie  w ubezpieczeniu mienia 
od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem 
człowieka. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód 
spowodowanych działaniem człowieka. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 21. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów: 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny (w tym sprzęt 
przenośny), maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
a)działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, 
nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. 
w wyniku celowego i świadomego działania)  
b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu 
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, 
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a)   w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
b)   w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c)   w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d)   będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e)   w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
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f)    spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g)   o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
h)   wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)    w postaci utraty zysku  
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 22. 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu 
odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji 
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym: 
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji 
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 23. 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
limitu odpowiedzialności dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk 
pochodnych zastosowanie ma limit odpowiedzialności zgodnie z poniższym: 
Limit odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk 
pochodnych. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 24. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji ryzyka przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Ryzyko przepięć 
rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno pośrednim wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek 
innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn. Przez przepięcie należy rozumieć 
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krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne 
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych. 
W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 
Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 25. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Szkody elektryczne 
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym 
w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek 
niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu 
napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w 
fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności 
atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do 
urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, 
okopceniu, uszkodzeniu izolacji. 
Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 
1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed 
zawarciem umowy, 
2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji 
niezgodnej z zaleceniami producenta, 
3) w wyniku naturalnego zużycia, 
4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w 
związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 
5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, 
6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych 
jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i 
elektrycznie, 
7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
dystrybutora, 
8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych 
protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji 
maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź 
spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 
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9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych 
częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub 
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania 
Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii 
elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku 
udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z 
rejestratora ciągłości zasilania. 
Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 26. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii: 
1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych 
zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek 
awarii i uszkodzeń, 
2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po 
pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych, 
3. Ubezpieczeniem nie są objęte: 
1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu 
lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i 
antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do 
kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, 
2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, 
paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, 
stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod, 
3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest 
odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, 
4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 
5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności 
normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 
6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych i remontów, 
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 27. 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 
technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 28. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
9) Obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej i parkowej np. 
altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu 
porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, 
stragany, szklarnie. 
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 29. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub 
zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.  
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 30. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
6) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , 
przepusty itp. 
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Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 31. 
W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury drogowej 
zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze 
drogowej w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 32. 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych 
przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną 
stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w 
wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 33. 
Zwracamy się z prośbą o informacje o łącznej wartości zgłaszanego do ubezpieczenia 
mienia którym są: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. 
Odpowiedź: Kolektory słoneczne na budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie - 
kwota 224 287,97 zł. Zestaw fotowoltaiczny na budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie 
- 35 670,00 zł 
 
 
Pytanie 34. 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach 
słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej 
szkodzie. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  franszyzy redukcyjnej dla 
szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości 
500 zł w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 35. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są 
drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp. 
W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z 
zakresu ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi są zgłaszane do ubezpieczenia zgodnie z 
wnioskowanym rozszerzeniem do ubezpieczenia mienia: „Infrastruktur ę drogową np. 
drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Limit 300 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.  
 
 
Pytanie 36. 
W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, 
wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje 
w odniesieniu do ww. mienia:  
a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia, 
Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania tego typu 
informacji. 
 
b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego 
mienia wnioskuje Zamawiający, 
Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje o limit w wysokości 300 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i 
wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania tego typu 
informacji. 
 
d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w 
poprzednim okresie ubezpieczenia,  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie nie było objęte ochroną w poprzednim 
okresie ubezpieczenia. 
 
e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, 
o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.  
Odpowiedź: Łączna długość dróg zgłaszanych do ubezpieczenia wynosi 98,52 km w 
tym: Asfaltowa – 87,19 km; Żwirowa – 5,9, km; Żwirowo-gruntowa – 4,63 km; 
Betonowo-żwirowa – 0,8 km 
 
f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, 
wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:  
- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,  
- jaka jest ich konstrukcja,  
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- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.  
Odpowiedź: Ilo ść mostów w ciągu dróg gminnych publicznych, ich konstrukcję oraz 
daty remontu przedstawia załączona tabela – wykaz mostów. 
Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie 
części poufnej SWZ. 
W ciągu dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, będących własnością lub 
we władaniu Gminy Skrzyszów znajduje się 20 mostów. Ogółem 15 mostów było 
zagrożonych powodzią w 2010 r. 37 dróg było zagrożonych powodzią w 2010 r. Nie 
posiadamy informacji o dacie budowy tych budowli.  
 
g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, 
których stan techniczny jest:  
- niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego 
funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,  
-  awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest 
bezpieczeństwo konstrukcji budowli.  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. 
Odpowiedź: Ocenę stanu technicznego mostów w ciągu dróg gminnych publicznych 
przedstawia załączona tabela – wykaz mostów. 1 droga jest w stanie złym. Załącznik 
zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części 
poufnej SWZ. 
 
 
Pytanie 37. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 
roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:  
a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. 
drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  
Odpowiedź:  Rok 1999: Sieć kanalizacji sanitarnej -10 000,00 zł; Oczyszczalnie 
ścieków-15 000,00 zł; Szkoły podstawowe - 80 000,00 zł; Szpitale i placówki służby 
zdrowia - 30 000,00 zł; Obiekty sportowe - 40 000,00 zł; Inne obiekty komunalne - 288 
000,00 zł; Rok 2011: Inne placówki oświatowo-wychowawcze - 20 000,00 zł  
Otrzymane dotacje: 
1996 - 0,00 zł; 1997 - 78 587,00 zł; 1998 - 287 000,00 zł; 1999 - 0,00 zł; 2000 - 0,00 zł; 
2001 - 0,00 zł; 2002 - 213 097,00 zł; 2003 - 33 014,00 zł; 2004 - 100 000,00 zł; 2005 - 250 
000,00 zł; 2006 - 636 109,00 zł; 2007 - 388 000,00 zł; 2008 - 450 000,00 zł; 2009 - 1 496 
500,00 zł; 2010 - 2 162 080,07 zł; 2011 - 1 065 024,46 zł; 2012 - 1 610 712,00 zł; 2013 - 1 
047 241,00 zł; 2014 - 755 388,00 zł; 2015 - 721 581,01 zł; 2016 - 0,00 zł; 2017 - 230 
000,00 zł; 2018 - 330 000,00 zł; 2019 - 0,00 zł; 2020 - 0,00 zł 
 
b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, 
chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  
Odpowiedź: Rok 1999: Drogi - 1 939 400,00 zł; Mosty - 136 000,00 zł  
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Rok 2010: Drogi - 7 512 090,00 zł; Mosty - 5 100 000,00 zł; Przepusty - 100 000,00 zł  
Rok 2011: Drogi - 3 900 635,00 zł; Mosty - 6 000,00 zł  
Rok 2013: Drogi - 717 350,00 zł 
 
c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w 
wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych 
przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.   
Odpowiedź: 1996 – 0,00; 1997 - 846 765,40; 1998 - 758 690,90; 1999 - 147 198,00; 2000 
– 150 000,00; 2001 – 0,00; 2002 – 312 394,12; 2003 – 63 013,83; 2004 – 222 124,48; 2005 
– 283 783,76; 2006 – 716 979,99; 2007 – 601 077,96; 2008 – 608 038,03; 2009 – 
2 147 473,42; 2010 – 2 873 836,35; 2011 – 1 319 382,63; 2012 – 1 803 260,07; 2013 – 
1 182 572,31; 2014 – 852 566,86; 2015 – 926 169,91; 2016 – 0,00; 2017 – 503 500,40; 
2018 – 409 998,63; 2019 – 0,00; 2020 – 0,00 
 
 
Pytanie 38. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie przyczyny, 
przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 lat.  
Odpowiedź: Zamawiający załącza do odpowiedzi zaświadczenia o szkodowości. Na ten 
moment nie ma możliwości udzielenia szerszych informacji. Załącznik zostanie 
udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej 
SWZ. 
 
 
Pytanie 39. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ 
uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia 
ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny 
szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód. 
 
 
Pytanie 40. 
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. 
pustostanów prosimy o informację:  
a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością oraz 
lokalizacją, 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
b) Prosimy o podanie konstrukcji, zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych tego mienia, 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Odpowiedź: Studnia jest przykryta bardzo ciężką pokrywą, nie ma możliwości  
dostępu osób trzecich. Budynek jest ogrodzony, bramy wjazdowe zamknięte na zamek. 
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d) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Średnio raz w tygodniu budynek jest doglądany.  
 
e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone 
Odpowiedź: Media są odłączone.  
 
f) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są 
przeznaczone do rozbiórki? 
Odpowiedź: Budynek przeznaczony na usługowo-handlowy. 
 
 
Pytanie 41. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, 
pustostanów:  
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki: 
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane 
oraz odłączone od źródeł zasilania, 
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze 
nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne 
technicznie i gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, 
inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach 
wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C. 
5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie 
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk: 
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego; 
b) huraganu lub gradu; 
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, 
lawiny, naporu śniegu; 
d) zalania; 
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli; 
f) uderzenia pojazdu; 
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 42. 
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie 
obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, 
zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym 
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Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów 
będących przedmiotem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 43. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji 
rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów 
inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. 
jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do 
ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji 
budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji. 
Odpowiedź: Najdro ższy budynek jest to Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skrzyszowie z halą  
sportową i wyposażeniem w kwocie 13 222 139,11 zł 
 
 
Pytanie 44. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są 
wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.  
W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli 
hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp. 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 45. 
Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono 
nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym 
zamówieniem.  
Odpowiedź: Wybudowany został zbiornik retencyjny na potoku Korzeń o pojemności 
779 tys. m3 i powierzchni zalewu 18,2 ha. Planowane są suche poldery: w miejscowości 
Łękawica – 3 poldery i w Szynwałdzie – 3 poldery – inwestycje będzie realizowana 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na chwilę obecną sporządzona 
jest dokumentacja. 
 
 
Pytanie 46. 
Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie 
osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej 
wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym 
zakresie czy nie.  
Odpowiedź: Na terenie gminy występują obszary zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych jednak na skutek ich działania nie zostały uszkodzone żadne budynki. 
 
 
Pytanie 47. 
Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację 
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mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, 
mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub 
podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania 
i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.  
Odpowiedź: około 300 000,00 zł 
 
 
Pytanie 48. 
Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w 
przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, 
kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest zgłaszanie roszczeń w 
przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, 
kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli 
 
 
Pytanie 49. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. 
konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu budynków i budowli oraz rodzaju 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dla których w załączniku nr 11 
Rejestr Majątku do SWZ nie umieszczono takiej informacji. 
Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie ma możliwości uzupełnienia informacji. 
 
 
Pytanie 50. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 51. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy 
redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 52. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy 
redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : 
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- franszyza redukcyjna: 500,00 zł na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem klauzul dodatkowych 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 53. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z 
poniższym: 
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł 
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń 
spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz 
upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie 
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości 
szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie 
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:  
a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,  
b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 54. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy 
redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód 
spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów 
drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 55. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula automatycznego pokrycia 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła 
w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem 
przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do 
końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony 
do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu 
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ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem 
zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do mienia automatycznie 
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty 
odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na 
dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN. 

3.  Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być 
ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez 
Ubezpieczyciela  i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres 
ubezpieczenia. 

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi  wynikającej z 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni 
po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do 
ewidencji środków trwałych. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 56. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych 
i modernizacyjnych: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, 
remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę,  na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia 
na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. 
Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek 
prowadzonych następujących prac: 
a) prac ziemnych, 
b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 
konstrukcji dachu. 
Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek 
prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone 
mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do 
pełnej wysokości sum ubezpieczenia.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 



  Strona 22 z 54                     
              SUPRA BROKERS ® 

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

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

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,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 57. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji klauzuli wartości mienia: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula wartości mienia  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 
zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a 
odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z 
przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej 
uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią 
one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia 
zadeklarowana dla danego środka trwałego.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 58. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej 
brutto: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto 
Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia 
wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po 
wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do 
kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. 
W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w 
wartościach księgowych brutto. 
Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie 
jednostki łącznie. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
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Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 59. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula rzeczoznawców 
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez 
Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną,  
koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez 
Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru 
szkody. 
Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 60. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia 
uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie 
limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla 
kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w 
klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie 
w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie 
dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi 
w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 61. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula zastąpienia i części zamiennych 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może 
zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
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zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest 
technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty 
odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia 
elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.  
Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, 
którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było 
przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to 
wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach 
ubezpieczenia).” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 62. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula zniesienia zasady proporcji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg 
wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania 
zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pod warunkiem, że podane do 
ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 63. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula przeniesienia mienia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie 
zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego 
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji 
danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem 
wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony 
ubezpieczeniowej.” 
Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 64. 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie 
definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w 
mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas 
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których 
szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a 
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż dwa dni robocze przypadające po dniu, w 
którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w 
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności 
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów 
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 65. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji kradzieży zwykłej.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w 
miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o 
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zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 66. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz 
obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy 
elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów 
drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od 
materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obiektów drewnianych. Część dachu na 
budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie pokryta jest papą. 
 
 
Pytanie 67. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  modyfikacji treści klauzuli 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym: 
„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się 
mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w 
momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy 
gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i 
utraty zysku.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 68. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  modyfikacji treści klauzuli 
zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z poniższym: 
„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie 
należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie 
szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
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Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 69. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma 
narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd 
nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych 
organów. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula badania okoliczności 
Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie 
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu 
zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności 
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie 
dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 70. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów: „Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy 
lub wymiany, 
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także 
znajdujące się w nich mienie 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie 
jednostki łącznie. 
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Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 71. 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 
kosztów poszukiwania przyczyn szkody w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 72. 
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie 
obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania 
odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność 
polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem 
odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 73. 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS? 
Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje: 
a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach? 
b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z 
podziałem na pojedynczą lokalizację. 
c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej 
wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami 
lub zbiornik ppoż.)? 
d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane? 
e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS. 
f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego 
wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie  (wartość tego 
mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem 
pożaru na inne mienie). 
g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy 
umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia. 
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Pytanie 74. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje 
przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 r.  
Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość 
każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru 
końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji. 
Odpowiedź: Zamawiający interpretuje zapis w pytaniu dotyczący 2020 roku jako 
oczywistą omyłkę pisarską i w załączeniu podaje zestawienie dotyczące 2021 roku. 
Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie 
części poufnej SWZ. 
 
 
Pytanie 75. 
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód 
powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi 
robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to 
szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze.  
Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i 
wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z 
poniższym: 
Definicje: 

1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z 
powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 

2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
2. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji zapadania się 
ziemi oraz osuwania się ziemi prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w 
zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma 
pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z 
prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością 
człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w 
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 
 
 
Pytanie 76. 
Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały 
zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej 
SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19. 
 
 
Pytanie 77. 
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W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 
ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 
ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 
jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego” 
Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz wyraża zgodę na wprowadzenie 
w/w stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
 
Pytanie 78. 
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące 
ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 
ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.  
Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz wyraża zgodę na wprowadzenie 
w/w stwierdzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
 
Pytanie 79. 
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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Pytanie 80. 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – 
prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN lub innego akceptowalnego 
przez Zamawiającego. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 81. 
Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
postanowień szczególnych w następującej treści: 
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu 
spowodowane: 
1) zdarzeniami lub 
2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 
powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, 
lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii 
lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej  
 
Pytanie 82. 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 83. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 84. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
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przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 85. 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią 
dróg - prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 
„Ubezpieczony 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”. 

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 
odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 
kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 86. 
Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty 
oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje 
dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 
latach. 
Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania szczegółowych 
danych. Jednocześnie informuje, że rocznie prowadzone są remonty dróg na około 1 
mln złotych. 
 
 
Pytanie 87. 
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 
zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak 
zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej 
przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 



  Strona 33 z 54                     
              SUPRA BROKERS ® 

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

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

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,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 
Pytanie 89. 
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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 90. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, 
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, 
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających 
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 91. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona szkody wyrządzone z tytułu organizacji, 
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, 
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających 
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów  - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 
nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych 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. 
 
 
Pytanie 92. 
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i 
przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – 
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela 
regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego 
pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 93. 
W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu 
organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz 
jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich 
pokazów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 94. 
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone 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 
naturalnym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 95. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 
niezamierzone przez Ubezpieczonego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 96. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, 
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem 
prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 97. 
Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe 
lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne 
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących 
przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 98. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków 
ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. 
wykonywania zawodu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 99. 
Odnośnie klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC prosimy o potwierdzenie, że 
klauzula ta nie dotyczy OC z tytułu władzy publicznej, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 100. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania 
zasobami nieruchomości komunalnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 101. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 102. 
Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd 
wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia 
nie planuje przejąć w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni ani sortowni 
odpadów. 
 
 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 
 
Pytanie 103. 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 
zm.) 

• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych              i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 104. 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 
zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty 
oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 105. 
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o 
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 
upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 106. 
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów 
przeprowadzonych remontów, przeglądów. 
Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania tego typu 
informacji. 
 
 
Pytanie 107. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty 
(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ 
przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów 
prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 108. 
Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, 
prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy 
zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do 
zakresu FLEXA 
Odpowiedź: Zamawiający zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi 
zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ich 
z ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia 
dla tych budynków do zakresu FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 109. 
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Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone 
media 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40. 
 
 
Pytanie 110. 
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na 
rzeczywistą. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 111. 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, 
przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli 
dewastacji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 112. 
Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w 
SIWZ, również w przypadku, gdy dla danego ryzyka OWU Ubezpieczyciela nie przewidują 
limitów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 113. 
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być 
drogi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na 
ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 35 oraz 36. 
 
 
Pytanie 114. 
Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają 
zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty? 
W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z 
wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz 
jednostkowych wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35. 
 
 
Pytanie 115. 
Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające 
zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje: ryzyka IT, utrata danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”); 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
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Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 116. 
Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające 
zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje: koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego 
wykonania, wad wewnętrznych; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 117. 
Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, 
zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z 
ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie 
wyłączonego z zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 118. 
Odnośnie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk – „od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, 
zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej 
od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej 
następujące ryzyka (…)” – prosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o zdarzenia o 
charakterze nagłym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Dla wszystkich części zamówienia 
 
Pytanie 119. 
Prosimy o wykreślenie § 7 Umowy Generalnej dla wszystkich części 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 120. 
Prosimy o zmianę terminu otwarcia na 16-04-2021 r.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ z dnia 07-04-2021 r., termin składania ofert 
został przesunięty na dzień 26-04-2021 r. 
 
 
Wszystkie ubezpieczenia: 
 
Pytanie 121. 
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w 
niniejszej SWZ  zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU 
wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SWZ.    
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 

Pakiet I 
 
Pytanie 122. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem 
ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, 
jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 123. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i 
utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) 
– Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 124. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane 
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
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c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
g) instalacji ciśnieniowych; 
h) urządzeń dźwigowych. 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 125. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie gminy wystąpiła powódź od 
1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37. 
 
 
Pytanie 126. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ 
uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia 
ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny 
szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że nie było tego typu szkód. 
 
 
Pytanie 127. 
Prosimy o informację dotyczącą szkód, jakie działania podejmuje Zamawiający aby w 
przyszłości minimalizować powstanie szkód, jakie środki zostały podjęte w celu 
ograniczenia powstania takich zdarzeń w przyszłości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 
 
 
Pytanie 128. 
Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację 
czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany  przez użytkowników np. 
uczniów/nauczycieli  w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących 
zmian: 
a. Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do 
zdalnej nauki (wykorzystywany  przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli  w obiektach 
Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie  oddzielnie dla  każdego przedmiotu 
ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem 
ubezpieczenia  udziału własnego w wysokości 500 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego. 
Pozostałe informacje, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.  



  Strona 41 z 54                     
              SUPRA BROKERS ® 

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

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

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,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 
 
 
Pytanie 129. 
Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej 
nauki (wykorzystywany  przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli  w obiektach 
Zamawiającego lub w ich domach) – proszę o potwierdzenie, że wszelkie szkody będą 
zgłaszane przez Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 130. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz 
pustostanów. 
W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub 
budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. 
Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz 
przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wszystkie wnioskowane dane znajdują 
się w odpowiedziach na pytanie nr 8 i 40. 
 
 
Pytanie 131. 
 Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia o szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta 
Limit: 10 000 zł wszystkie i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 132. 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
7) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , 
przepusty itp. 
Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 133. 
W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury drogowej 
zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 50 0000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w 
wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie. 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Odpowiedź zgodnie z odpowiedziami na 
pytania nr 30 oraz 31. 
 
 
Pytanie 134. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 
roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.: 
a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. 
drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi. 
b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, 
chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi. 
c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w 
wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych 
przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 37. 
 
 
Pytanie 135. 
Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono 
nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym 
zamówieniem. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 

 
 
Pytanie 136. 
Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie 
osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej 
wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym 
zakresie czy nie. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46. 

 
 
Pytanie 137. 
Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie do ubezpieczenia obejmuje: słoneczne, solary, 
ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o podanie wartości tego 
mienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33. 
 
 
Pytanie 138. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz 
obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy 
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elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów 
drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od 
materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66. 

 
 
Pytanie 139. 
Prosimy o weryfikację załącznika nr 11 – REJESTR MAJĄTKU Gminy Skrzyszów w 
arkuszu Zabez.p.pożarowe pod względem zgłoszenia budynków wykonanych z płyt 
warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Prosimy o 
podanie w formie zestawienia budynków wykonanych z płyt warstwowych z palnym 
wypełnieniem. 
Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania tego typu 
informacji.  
 
 
Pytanie 140. 
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie 
obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, 
znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 141. 
W odniesieniu do klauzuli składowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na 
modyfikację klauzuli i dodania zapisu: w przypadku mienia znajdującego się w 
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zakład Ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność jeżeli mienie jest składowane powyżej 10 cm nad podłogą. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią 
modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 142. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie 
OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez 
Ubezpieczonego za które ponosi on odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie 143. 
Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu zalań 
dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było tego typu szkód. 
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Pytanie 144. 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych 
przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, 
świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości: 5% wartości szkody 
nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wszelkie franszyzy, które zostały 
wprowadzone znajdują się w odpowiedziach na wcześniejsze pytania. 
 
 
Pytanie 145. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ 
w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy 
lub wymiany, 
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także 
znajdujące się w nich mienie 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 146. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie 
dotyczy ub. OC): 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
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wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub 
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i 
„bomby czasowe i logiczne”.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 147. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie 
dotyczy ub. OC): 
KLAUZULA  WYŁ ĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 

umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są 
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób 
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem 
umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego 
organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   
1)       substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub 

inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, 
czy też nie, oraz   

2)       metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z 
lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub 
między organizmami, oraz 

3)  choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem 
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub 
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grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub 
utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 148. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do  zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko 
przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba 
lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 149. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody 
powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-
19) oraz jego mutacjami. 
W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia podlimitu w 
wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla kl. 
przeniesienia chorób zakaźnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody 
powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę 
COVID-19) oraz jego mutacjami. 
 
Prosimy o udzielenie poniższych informacji: 
a. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter 
swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-
CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa sytuacja nie miała miejsca. 
 
b. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką 
ubezpieczonego: 
-został zakażony SARS-CoV -2? 
-zachorował na Covid-19? 
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 
chorych na Covid-19? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe sytuacje miały miejsce. 
 
c. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania 
zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności 
Ubezpieczonego: 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe sytuacje miały miejsce. 
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d. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu 
przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników? 
Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarno- 
Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia. 
 
e. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje 
Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia? 
Odpowiedź: Tak 
 
f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na 
wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego? 
Odpowiedź: Ubezpieczający postępuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
 
g. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób 
odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących 
dzieci i młodzież do szkód przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa 
dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, 
etc.  
Odpowiedź: Tak 
 
h. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym 
miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi 
twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?  
Odpowiedź: Tak 
 
i. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy 
grypopochodne) są odsyłani do domu? 
Odpowiedź: Tak 
 
j. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to 
w jakich sytuacjach? 
Odpowiedź: Nie 
 
k. Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom 
Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem 
ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich 
placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w 
placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma 
możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki 
społecznej, itp.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi placówek typu Dom Pomocy Społecznej. 
 
 
Pytanie 150. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się ZGK we 
własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. 
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Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie 
do wykonywanej działalności? 
Odpowiedź: Drobne remonty wykonywane są we własnym zakresie, kompleksowe 
naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) zlecane są firmom zewnętrznym 
posiadających ubezpieczenie OC. 
 
 
Pytanie 151. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w 
zarządzie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bardzo dobry stan dróg występuje na 38.26 
km, dobry 43.98 km, zadowalający 12.86 km, zły 0.80 km, przejezdność zachowana 
2.62 km 
 
 
Pytanie 152. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK wykonuje własnymi 
siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, 
to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 150. 
 
 
Pytanie 153. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne , 
bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 
Pytanie 154. 
W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 155. 
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności 
i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na modyfikację franszyzy redukcyjnej- 
proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 156. 
W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w   tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 157. 
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w   tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 158. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie 
objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i 
przetwarzaniem odpadów?  
Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością? 
Odpowiedź: Zamawiający nie gospodaruje ani w okresie objętym Zamówieniem nie 
zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem 
odpadów. 

 
 
Pytanie 159. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu 
ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi 
ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z 
ubezpieczenia obowiązkowego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 
Pytanie 160. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z  
obowiązkowych polis OC zawodowej.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pakiet IV 
 
Pytanie 161. 
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres 
ubezpieczenia prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu 
wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy). 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  
uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień 
szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:   
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i 
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość 
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia 
danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy 
ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) 
za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek 
i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany 
wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek 
grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej 
sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy 
stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy 
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 162. 
Prosimy o podanie informacji o szkodowości i rezerwach za okres ostatnich 3 lat w zakresie 
ubezpieczenia Cyber Ryzyk 
Odpowiedź: Nie było tego typu szkód. 
 
 
Pytanie 163. 
Czy klient zastosował (tj. czy są wgrane i skutecznie zainstalowane) poprawki Microsoft z 
marca 2021 zabezpieczające serwery Exchange 2013 / 2016 / 2019 przed atakami ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada serwerów Exchange w swojej infrastrukturze. 
 
 
Pytanie 164. 
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Prosimy o podanie całkowitej liczby pracowników,  
Odpowiedź: W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 58 osób wg stanu na dzień 
15.04.2021r. 
 
 
Pytanie 165. 
Proszę podać całkowitą liczbę rekordów, za które firma jest prawnie odpowiedzialna  
a. Sektor kart płatniczych  
b. Dane o dokumentach tożsamości, numery identyfikacji podatkowej lub PESEL 
c. Inne dane osobowe  
d. Dane o stanie zdrowia 
e. Dane finansowe (oprócz kart kredytowych lub debetowych) 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 

 
 
Pytanie 166. 
Czy firma posiada zabezpieczenia w postaci antywirusa i zapory w całej sieci, w tym na 
urządzeniach przenośnych? 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 

 
 
Pytanie 167. 
Jak często aktualizowane są sygnatury wirusów? 
a. Automatycznie  
b. Codziennie  
c. Co tydzień 
d. Inne  
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 

 
 
Pytanie 168. 
Czy firma szyfruje wszystkie wrażliwe dane (określone w powyższym dziale „Rejestry”), gdy 
dane te są: 
a. Przenoszone? 
b. Przechowywane na serwerach? 
c. Przechowywane w urządzeniach przenośnych? 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 
 
 
Pytanie 169. 
Jak często firma przeprowadza zewnętrzny audyt bezpieczeństwa? 
a. Raz w roku 
b. Nigdy 
c. Inne 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi zewnętrznego audytu bezpieczeństwa. 
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Pytanie 170. 
Kto jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa sieci? 
Odpowiedź: Informatyk Gminy odpowiada za desktopy (komputery stacjonarne) a 
firma zewnętrzna za serwery. 
 
 
Pytanie 171. 
Jak często przeprowadzane są istotne aktualizacje? 
a. Automatycznie 
b. Codziennie 
c. Co tydzień 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 
 

 
Pytanie 172. 
Czy firma wdrożyła politykę audytowania i zarządzania kontami użytkowników? 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. 

 
 
Pytanie 173. 
Czy firma wymaga zmiany haseł co najmniej raz na trzy miesiące? 
Odpowiedź: Tak – system wymaga z automatu zmianę hasła od użytkownika  
 
 
Pytanie 174. 
Czy dostęp do wrażliwych danych jest ograniczony zgodnie z wymogami użytkownika? 
Odpowiedź: Tak. 

 
 
Pytanie 175. 
Jak często firma dokonuje przeglądu polityki bezpieczeństwa informacji? 
Odpowiedź: Przegląd polityki bezpieczeństwa informacji odbywa się co rok, ostatni w 
2021 r. 

 
 
Pytanie 176. 
Czy firma posiada spisany plan zachowania ciągłości działalności, który jest poddawany 
corocznemu przeglądowi? 
Odpowiedź: Tak. 

 
 
Pytanie 177. 
Czy plan zachowania ciągłości działalności firmy uwzględnia ocenę zagrożeń w 
cyberprzestrzeni? 
Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 178. 
Zależność sieciowa – po jakim czasie utrata połączenia z siecią zacznie oddziaływać na 
działalność? 6/12/24/48 godzin? 
Odpowiedź: 6h 

 
 
Pytanie 179. 
Jak długo zajmie pełne odzyskanie kluczowych systemów? 6/12/24/48 godzin? 
Odpowiedź: 48h 

 
 
Pytanie 180. 
Czy firma dokonuje corocznych testów DRP (usuwania skutków awarii)/BCP (ciągłości 
biznesowej)? 
Odpowiedź: Nie 

 
 
Pytanie 181. 
Czy firma (lub partner zewnętrzny/dostawca usług w chmurze) dokonała konfiguracji sieci 
w celu: Zapewnienia wysokiej dostępności lub przejmowania funkcji przez system 
rezerwowy w odniesieniu do strony internetowej i innych istotnych aplikacji? 
Odpowiedź: Nie 

 
 
Pytanie 182. 
Czy firma tworzy kopię zapasową istotnych danych co najmniej raz na 7 dni? 
Odpowiedź: Tak 
 
 
Pytanie 183. 
Jak często przeprowadzane są testy integralności danych? 
a. Co tydzień 
b. Co miesiąc 
c. Rocznie 
d. Nigdy 

Odpowiedź: Nigdy 
 

 
Pytanie 184. 
Czy firma doznała wyłączenia zasilania trwającego ponad 4 godziny lub jakiegokolwiek 
naruszenia, ataku przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu w ciągu ostatnich 24 miesięcy? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje. 
Odpowiedź: Nie 
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Pytanie 185. 
Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy dane wrażliwe lub osobowe, za które firma ponosi 
prawną odpowiedzialność, były narażone na atak lub utracone? Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje. 
Odpowiedź: Nie 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 

Sebastian Pasternak 


