Banie, dnia 28. października 2014 r.

Dotyczy:

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Banie

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy.

Pytanie 2:
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy jest ono
przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada, ani nie prowadzi wysypiska śmieci.

Pytanie 3:
Jeżeli Zamawiający posiada wysypisko śmieci prosimy o wypełnienie poniższej ankiety
(prosimy zaznaczyć X - odpady składowane na terenie wysypiska)
Nazwa
19 13 07*
odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych,
zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08
odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych,
zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07
20 ODPADY KOMUNALNE (odpady
gospodarstw domowych i podobne handlowe,
przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)
20 01 02 szkło
20 01 01 papier i tektura
20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji
20 01 10 ubrania
20 01 11 wyroby włókiennicze
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* Fotochemikalia
20 01 19* Pestycydy
20 01 21* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29
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X

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i
niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywo sztuczne
20 01 40 metal
20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów
20 01 99 inne niewymienione frakcje
20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i kamienie
20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 pozostałe odpady komunalne
20 03 01 mieszane odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odpowiedź:
Nie dotyczy

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC dotyczący organizacji imprez nie
obejmuje imprez o podwyższonym ryzyku, czyli obejmujących sporty motorowodne,
ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz takich, których celem jest uzyskanie maksymalnej
prędkości.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC dotyczący organizacji imprez nie
obejmuje imprez o podwyższonym ryzyku, czyli obejmujących sporty motorowodne,
ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz takich, których celem jest uzyskanie maksymalnej
prędkości

Pytanie 5:
Prosimy o podanie liczby pracowników w poszczególnych jednostkach zamawiającego.

Odpowiedź:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa jednostki
Urząd Gminy
Gminna Biblioteka Publiczna
MCTKiS
Zespół Szkół w Baniach
Przedszkole w Baniach
Szkoła Podstawowa w Swobnicy
Szkoła Podstawowa w Lubanowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ilość osób zatrudnionych
25
4
3
66
20
19
20
10

Pytanie 6:
Prosimy o podanie liczby planowanych imprez.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie ma możliwości określenia liczby planowanych imprez w ciągu roku.

Pytanie 7:
Prosimy o podanie liczby pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC.

Odpowiedź:
Na ten moment zamawiający nie dysponuje tego typu pojazdami.

Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są obejmowane żadne
jednostki, które prowadzą działalność leczniczą oraz, że nie jest planowane rozpoczęcie
takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są obejmowane żadne
jednostki, które prowadzą działalność leczniczą i nie jest planowane rozpoczęcie takiej
działalności w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, iż ryzyko dewastacji nie dotyczy środków pieniężnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ryzyko dewastacji nie dotyczy środków pieniężnych.
Pytanie 10:
Proszę o informację czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na
terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych?
Odpowiedź:
Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych
lub na terenach osuwiskowych.
Pytanie 11:
Proszę o informację, czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się
wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC
wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią
odpadów.
Odpowiedź:
Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci lub
sortownia odpadów.
Pytanie 12:
Proszę o informację, czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia
wystąpiła powódź.
Odpowiedź:
Od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.
Pytanie 13:
Proszę o informację, czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora
zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.
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Odpowiedź:
Pod nadzorem konserwatora znajdują się następujące budynki:
- zamek w Swobnicy (poz. 1.12 z załącznika nr 1 – Wykaz budynków i budowli)
Pytanie 14:
Proszę o informację, czy są budynki wyłączone z eksploatacji? Proszę o ewentualne ich
wskazanie, określenie wartości mienia tam się znajdującego i opis w jaki sposób są
chronione oraz o potwierdzenie, że wszystkie maszyny i urządzenia tam się znajdujące
zostały odłączone od źródeł zasilania a obiekt jest ogrodzony, dozorowany i oświetlony w
porze nocnej.
Odpowiedź:
Żaden z wykazanych budynków nie jest wyłączony z eksploatacji.
Pytanie 15:
Proszę o informację, czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony
lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.
Odpowiedź:
Nie stwierdzono występowania takiego zagrożenia.
Pytanie 16:
Proszę o informację, czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają
pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.
Odpowiedź:
Wszystkie budynki zgłoszone do ochrony posiadają pozwolenie na użytkowanie.
Pytanie 17:
Proszę o informację, czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty
warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian).
Odpowiedź:
W konstrukcji żadnego z budynków nie znajdują się płyty warstwowe z palnym
wypełnieniem.
Pytanie 18:
Proszę o informację, w jakiej wysokości planuje Zamawiający zakupy sprzętu
elektronicznego w pierwszym roku ubezpieczenia a w jakiej wysokości planuje zakup
pozostałego mienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa takich planów z rocznym wyprzedzeniem.
Pytanie 19:
Jakie mienie (rodzaj i wartość) oraz w jakich placówkach znajduje się bezpośrednio na
podłodze (dotyczy pomieszczeń poniżej parteru)?
Odpowiedź:
Na ten moment żadne mienie nie jest składowane na podłodze (w pomieszczeniach
poniżej parteru).
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Pytanie 20:
Ile dzieci znajduje się w przedszkolu i szkołach?
Odpowiedź:

1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki
Zespół Szkół w Baniach
Przedszkole w Baniach
Szkoła Podstawowa w Swobnicy
Szkoła Podstawowa w Lubanowie

Ilość dzieci
428 (227 + 201)
102
108
100

Pytanie 21:
Jaka jest długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zasobach Gminy?
Odpowiedź:
Długość sieci wodociągowych w Gminie wynosi 43,5 km, a kanalizacyjnych – 29,9 km
Pytanie 22:
Jaka jest całkowita długość dróg i chodników Gminy, proszę o podanie ich wartości
księgowej brutto. Proszę o podanie wartości księgowej brutto parkingów i innych
elementów infrastruktury drogowej.
Odpowiedź:
Całkowita długość dróg Gminy – 139km, długość chodników – Zamawiający nie prowadzi
ewidencji. Łączna wartość księgowa dróg, chodników i innych elementów infrastruktury
wynosi 21.631.391,42zł.
Pytanie 23:
Jaka jest całkowita długość linii napowietrznych Gminy i jaka jest ich wartość księgowa
brutto.
Odpowiedź:
Na ten moment Zamawiający nie dysponuje liniami napowietrznymi.
Pytanie 24:
Proszę o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana
z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność
związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.
Pytanie 25:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, , że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej,
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
Pytanie 26:
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ma być objęty
zakres nie wykraczający poza ustawową odpowiedzialność wynikającą z:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
innych szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów
prawa miejscowego oraz statutów, regulaminów poszczególnych podmiotów
objętych zamówieniem
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ma być objęty
zakres nie wykraczający poza ustawową odpowiedzialność wynikającą z:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
innych szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów
prawa miejscowego oraz statutów, regulaminów poszczególnych podmiotów
objętych zamówieniem
Pytanie 27:
Proszę o potwierdzenie, że składki w formularzu ofertowym mogą być podane z
dokładnością do pełnych złotych PLN (bez groszy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, że składki w formularzu ofertowym mogą być podane z
dokładnością do pełnych złotych PLN (bez groszy). Sposób wyleczenia ceny został
określony w pkt. 12 SIWZ.
Pytanie 28:
Nr 6. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
- ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i
wyposażenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości bądź wydajności zgłoszonych do
ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia, w których
posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od 20.08.2014 do 16.12.2014 (tj. po zebraniu
danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z
SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od 17.12.2014
Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposażenia do Ubezpieczyciela
nastąpi w terminie do dnia 16.03.2015r. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za
ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia
wykazów. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 20%
wartości mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określonego w załącznikach z
wykazem majątku. Dotyczy wszystkich ryzyk.
Wnioskuję o wprowadzenie limitów nie więcej niż:
w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych – 1 000 000 zł
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – 100 000 zł
oraz wykreślenie sformułowania: dotyczy wszystkich ryzyk. Powyższe nie ma
zastosowania do mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyka.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów. Zamawiający potwierdza, że
powyższe nie ma zastosowania do mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyka.
Pytanie 29:
Nr 7. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - Wnioskuję o
wprowadzenie limitu do 100 000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.
Pytanie 30:
Nr 8. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Wnioskuję o wprowadzenie limitu do 2 000 000zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.
Pytanie 31:
Kl. nr 9 Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków
ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na
stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez
względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości
deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez
potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji
odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania
nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia
danego środka trwałego. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem
ubezpieczenia
sprzętów elektronicznych od wszystkich ryzyk.
Wnioskuję o zmianę zapisu w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: że w
przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
protokołu szkody i kosztorysu do wartości rzeczywistej nie więcej niż suma ubezpieczenia
deklarowana do ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 32:
Nr 11. Klauzula czasu ochrony – w przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie
składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za
okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej
należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z
zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od
dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Proszę o potwierdzenie, że za czas udzielanej ochrony przysługuje Ubezpieczycielowi
składka.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że za czas udzielanej ochrony przysługuje Ubezpieczycielowi
składka.

7

Pytanie 33:
Nr 12 Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty
odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego
rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty
jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych
rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości nawet, jeżeli umowa ubezpieczenia
zostanie wypowiedziana. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony w
przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich
wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na
kradzieży pojazdu. Dotyczy wszystkich ryzyk.
Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczycielowi przed wypłatą ewentualnego
odszkodowania przysługuje składka za czas udzielanej ochrony
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że za czas udzielanej ochrony przysługuje Ubezpieczycielowi
składka.
Pytanie 34:
Nr 14 Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie
istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce
związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od
momentu wejścia w posiadanie, chyba że łączna wartość mienia w tej lokalizacji nie
przekracza 1 000 000 zł. Dotyczy wszystkich ryzyk.
Wnioskuję o wykreślenie sformułowania: chyba że łączna wartość mienia w tej lokalizacji
nie przekracza 1 000 000 zł. Dotyczy wszystkich ryzyk. Oraz wprowadzenie limitu na
lokalizcję w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.
Pytanie 35:
Nr 20 Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - Ubezpieczyciel dodatkowo
obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego konieczne,
uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane z ustaleniem
faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Powołanie rzeczoznawcy ubezpieczający
każdorazowo uzgodni z ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 15 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.
Dotyczy wszystkich ryzyk.
Wnioskuję o zmianę zapisu: Klauzula będzie miała zastosowanie w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.
Pytanie 36:
Nr 22 Klauzula szybkiej likwidacji szkód – w przypadku awarii sprzętu
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając
stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie
Ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą
podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne,
Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin
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przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Dotyczy
ubezpieczenia sprzętów elektronicznych od wszystkich ryzyk
Proszę o potwierdzenie, że klauzula będzie miała zastosowania dla szkód których wartość
nie przekracza 10 000 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł dla Klauzuli
szybkiej likwidacji szkód.
Pytanie 37:
Nr 42 Klauzula szkód estetycznych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu wskutek pomalowania, w tym graffiti, zarysowania powierzchni
przez osoby trzecie, a także uszkodzenia mienia przez zwierzęta.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10 000,00 PLN, w tym graffiti limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000,00 PLN co stanowi górną
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela
Proszę o wyjaśnienie: jakie rodzaje szkód wyrzeczonych przez zwierzęta mają być objęte
ochroną w klauzuli szkód estetycznych (proszę o przykłady).
Odpowiedź:
Rozszerzenie to dotyczy przykładowo szkód wyrządzonych przez ptaki w elewacji
budynku.
Pytanie 38:
Proszę o wykreślenie poniższego zapisu:
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone
do ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższy zapis powoduje, że
Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie są traktowane
jednakowo. Korzystniejsze zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystw dające
szerszą ochronę są w gorszej sytuacji niż Towarzystwa oferujące ograniczony zakres w
tym ubezpieczeniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 39:
RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z
WŁAMANIEM I RABUNKU
Czy Zamawiający potwierdza że Kradzież stałych elementów budynków i
budowli dotyczy budynkó5.w i budowli dozorowanych, ogrodzonych i oświetlonych w
porze nocnej lub zamontowanych powyżej 2,5 m?
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, że kradzież stałych elementów budynków i budowli dotyczy
budynków i budowli dozorowanych, ogrodzonych i oświetlonych w porze nocnej lub
zamontowanych powyżej 2,5 m.
Pytanie 40:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu definicji Kradzież zwykła - kradzież
rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych
śladów włamania. Obowiązkiem Ubezpieczającego będzie powiadomienie Policji o każdym
zdarzeniu kradzieży. W ryzyku kradzieży zwykłej obowiązuje franszyza integralna 300 zł.
Klauzula nie dotyczy wartości pieniężnych.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 41:
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane,
pustostany, jeśli tak prosimy o wykaz tych budynków.
Odpowiedź:
Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są uzytkowane.
Pytanie 42:
Czy wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe są sprawne, czy
zgłoszone do ubezpieczenia obiekty posiadają wymagane przepisami i aktualne przeglądy
techniczne?
Odpowiedź:
Wszystkie posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe są sprawne.
Zgłoszone do ubezpieczenia obiekty posiadają wymagane przepisami i aktualne przeglądy
techniczne.
Pytanie 43:
Czy Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne posiadają lub zarządzają
składowiskiem odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający i jednostki organizacyjne nie posiadają i nie zarządzają wysypiskiem śmieci.
Pytanie 44:
Dotyczy Odpowiedzialności Cywilnej zarządcy dróg - Czy Zamawiający sporządza raport o
stanie dróg? Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z podmiotami zewnętrznymi na
utrzymanie należytego stanu dróg w okresie zimowym? Czy przy podpisywaniu umowy
Zamawiający wymaga aby podmioty te posiadały ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej?
Odpowiedź:
Zamawiający na bieżąco monitoruje stan dróg. Zamawiający nie posiada stałej umowy z
podmiotem zewnętrznym na utrzymanie należytego stanu dróg w okresie zimowym.
Pytanie 45:
Czy Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne posiadają pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jeśli tak prosimy o wykaz.
Odpowiedź:
Zamawiający i jednostki organizacyjne na ten moment nie podsiadają pojazdów nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Pytanie 46:
Czy składka za polisy wystawine na roczny okres ubezpieczenia będzie płatna
jednorazowo?
Odpowiedzi:
Składka za polisy wystawione na roczny okres ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo.
Pytanie 47:
Czy Zamawiający w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych ma bezszkodowy przebieg
ubezpieczeń od 2009r?
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Odpowiedź:
Zamawiający ma bezszkodowy przebieg ubezpieczeń komunikacyjnych od roku 2009.
Pełna szkodowość została podana w załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie 48:
Dotyczy szkodowości Zamawiającego - Czy są założone rezerwy na wypłatę
odszkodowań?
Odpowiedź:
Nie ma żadnych założonych rezerw na wypłatę odszkodowań. Pełna szkodowość została
podana w załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie 49:
Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych
budynki/budowle, których wiek przekracza 50 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 50:
W przypadku braku zgody na pytanie nr 1 prosimy o dopisanie do klauzuli likwidacyjnej
dotyczącej środków trwałych że w przypadku nieodtwarzania mienia wypłata nastąpi w
wartości rzeczywistej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 51:
Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do zakresu klauzul fakultatywnych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 52:
Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 53:
Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw
kradzieżowych do zakresu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 54:
Prosimy o potwierdzenie, że z ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu wyłączone są
wartości pieniężne.
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że z ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu wyłączone są
wartości pieniężne.
Pytanie 55:
Prosimy o wskazanie całkowitej wartości dróg, chodników itp. znajdujących się w
posiadaniu zamawiającego.
Odpowiedź:
Całkowita wartość księgowa brutto dróg, chodników i innych elementów infrastruktury
wynosi 21.631.391,42 zł.
Pytanie 56:
Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest
odpowiedzialność w związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych,
lotniczych oraz ekstremalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność w
związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz
ekstremalnych.
Pytanie 57:
Czy Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez
wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu
działalnością.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez
wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu
działalnością.
Pytanie 58:
Prosimy o informacje czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach zagrożonych
powodzią i znajdują się w (jeżeli są):
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę
przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania
przestrzennego)
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią (tereny narażone na zalania przypadku
przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia
wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo
budowli ochronny pasa technicznego).
Odpowiedź:
Ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.
Pytanie 59:
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem
śmieci lub składowiskiem odpadów
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Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci lub
składowiskiem odpadów.
Pytanie 60:
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 11 prosimy o potwierdzenie, że
przedmiotowy zakres wyłączony jest z ochrony ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie 61:
Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu: zakłady opieki medycznej,
szpitali itp.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu: zakłady opieki medycznej,
szpitali itp.
Pytanie 62:
Ile % lub kilometrów dróg zostało wyremontowanych w ubiegłym roku.
Odpowiedź:
W ubiegłym roku Zamawiający wyremontował 8,6% dróg.
Pytanie 63:
W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy dotyczy ona
ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres
ubezpieczenia (np. ubezpieczenie dróg, instalacji kanalizacyjnych itp.) oraz franszyzy
redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić
prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź:
Zakres ubezpieczenia w dotychczasowym ubezpieczeniu był taki sam, jak obecnie
wnioskowany. Zmianie nie uległy również franszyzy i udziały własne. Jedyne różnice
dotyczą przedmiotu ubezpieczenia. Dodatkowo włączono do ochrony: sieci wodociągowe i
kanalizacyjne, drogi (w tym przepusty), chodniki, parkingi oraz elementy infrastruktury
drogowej oraz instalacje energetyczne, elektryczne i linie napowietrzne.
Pytanie 64:
W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o informację na temat remontów
przeprowadzonych w budynkach, których wiek przekracza 50 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki , których wiek przekracza 50 lat są
systematycznie remontowane zgodnie z planem remontów opracowywanym corocznie
przez gminę.
Najbardziej znaczące remonty ostatnio przeprowadzono w następujących obiektach:
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- budynek mieszkalny w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej 12 – remont kapitalny (bez
wymiany elementów konstrukcyjnych)
- budynek Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach – remont
kapitalny budynku ( bez wymiany elementów konstrukcyjnych)
- Szkoła Podstawowa w Lubanowie – wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont ciągów komunikacyjnych
- Szkoła Podstawowa w Swobnicy- wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont ciągów komunikacyjnych
- zamek w Swobnicy – remont dachu skrzydła wschodniego, remont wieży
- świetlica wiejska w Swobnicy- remont kapitalny (bez wymiany elementów
konstrukcyjnych)
- świetlica wiejska w Baniewicach – remont kapitalny
- świetlica wiejska w Dłusku Gryfińskim remont kapitalny (bez wymiany elementów
konstrukcyjnych)
- świetlica wiejska w Piasecznie remont kapitalny (bez wymiany elementów
konstrukcyjnych )
- budynek Zespołu Szkół w Baniach – wymiana pokrycia dachowego
Pytanie 65:
Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ następującego zapisu: „Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone
do ochrony ubezpieczeniowej”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 66:
Prosimy o usunięcie z definicji czystych strat finansowych zapisu: „Czyste straty
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w
następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej
(zgodnie z rozszerzeniem dotyczącym wykonywania zadań publicznych), niedotrzymanie
terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności
reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania
informatycznego”. Zastosowanie w tym zakresie będą miały OWU wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 67:
Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ w zakresie ubezpieczenia OC działalności
następującego zapisu: „Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy
gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego,
Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego
(sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w
przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wyrażenia zgodny na
doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do
końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie większej
niż w zaoferowanej w przetargu ofercie”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
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Pytanie 68:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym
przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym
przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Pytanie 69:
Prosimy o potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 3 lat nie zaistniała żadna szkoda z
ubezpieczenia OC działalności (w tym z OC dróg).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich 3 lat nie zaistniała żadna szkoda z
ubezpieczenia OC działalności (w tym z OC dróg).
Pytanie 70:
Prosimy o uzupełnienie zapisów dot. odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
związku z wykonywaniem zadań publicznych (pkt.2 w tabeli rozszerzeń ryzyk) o
następujące treści:
„ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do opisu przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 71:
Przekształcenie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym z obligatoryjnej na
fakultatywną.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 72:
Ograniczenie zastosowania klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym do sprzętu
elektronicznego do 5 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie
elektronicznym do sprzętu elektronicznego, który w momencie zgłaszania do
ubezpieczenia miał mniej niż 5 lat.
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Pytanie 73:
Przyjęcie następującej treści klauzuli nr 34 – ubezpieczenia prac budowlano –
montażowych:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z
prowadzeniem przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia
drobnych prac remontowo-budowlanych takich jak: naprawa, wymiana, konserwacja,
remont, przebudowa, rozbiórka, pod warunkiem, że prace te:
- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na
budowę,
- realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli
lub konstrukcji dachu.
Ubezpieczeniem nie są objęte także szkody powstałe wskutek:
- niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych
prac remontowo-budowlanych,
- przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania
wadliwych materiałów, niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu
urządzenia, a także dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub
dostawcy,
- awarii urządzeń lub instalacji,
- katastrofy budowlanej.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
- w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu
300.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określonego w
umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego
przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do treści klauzuli nr 34
– ubezpieczenia prac budowlano – montażowych.
Pytanie 74:
Wprowadzenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń w ryzyku kradzieży w wys. 5 000
zł.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń w
ryzyku kradzieży w wysokości 10.000 zł.
Pytanie 75:
Wprowadzenie jednego limitu na szkody powstałe w wyniku dewastacji (wandalizmu)
oraz ujednolicenie definicji dewastacji zarówno w ryzyku ognia jak i kradzieży.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.
Pytanie 76:
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o modyfikację definicji
dewastacji poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego szkód wyrządzonych nieumyślnie
oraz uszkodzenia mienia przez dzikie zwierzęta oraz wprowadzenie poniższych wyłączeń:
Z zakresu wyłączone są szkody
- w obiektach opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni
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- szkody powstałe w skutek stłuczenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone
w ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji poprzez wykreślenie zapisu
dotyczącego szkód wyrządzonych nieumyślnie oraz uszkodzenia mienia przez dzikie
zwierzęta. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń:
Z zakresu wyłączone są szkody
- w obiektach opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni
- szkody powstałe w skutek stłuczenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone
w ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia)
Pytanie 77:
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
uszkodzeń elewacji na skutek czynników atmosferycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia uszkodzeń
elewacji na skutek czynników atmosferycznych.
Pytanie 78:
Informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty opuszczone i nieużytkowane,
jeśli tak to proszę dołączyć wykaz.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty opuszczone i
nieużytkowane.
Pytanie 79:
Informacje czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na
użytkowanie. Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone są budynki, które nie
posiadają pozwolenia na użytkowanie.
Pytanie 80:
Informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są
wymagane przeglądy techniczne?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach
wykonywane są wymagane przeglądy techniczne.

zgłoszonych

do

ochrony

Pytanie 81:
Informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne
przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony przeciwpożarowej?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają
aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
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Pytanie 82:
Przyjęcie następującego zapisu dotyczącego urządzeń klimatyzacyjnych w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego:
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu,
który ze względu na swoja specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcja producenta),
spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny, pod warunkiem, iż system
ten został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły
monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się
ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub
akustyczne”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu dotyczącego urządzeń
klimatyzacyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.
Pytanie 83:
Potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz
że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Pytanie 84:
Zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody mające postać czystej straty finansowej, z dodatkowymi wyłączeniami
odpowiedzialności:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych
osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
2) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli
powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
3) związane ze stosunkiem pracy,
4) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub
ubezpieczającemu
przez
ubezpieczonego
objętych
jedną
umową
ubezpieczenia,
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń odpowiedzialności do
rozszerzeń zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.
Pytanie 85:
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku czystych strat finansowych w wysokości
10% nie mniej niż 1000 PLN w każdej szkodzie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku
czystych strat finansowych w wysokości 10% nie mniej niż 1000 PLN w każdej szkodzie.
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Pytanie 86:
Wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez niezgodne
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy

publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym

przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w
zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść
osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń.
Pytanie 87:
Zgodę na wprowadzenie dla ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dla ubezpieczenia OC z tytułu
wykonywania władzy publicznej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż
1 000 zł w każdej szkodzie.
Pytanie 88:
Podanie dopuszczalnej masy całkowitej, ładowności, daty pierwszej rejestracji, liczby
miejsc wszystkich pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Powyższe informacje zostały wpisane do tabeli z wykazem pojazdów stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszego pisma.
Pytanie 89:
Dla wszystkich pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia AC podanie wartości netto lub
brutto.
Odpowiedź:
Do ubezpieczenia AC zostały zgłoszone dwa pojazdy i dla tych pojazdów została
określona wartość w załączniku nr 4 do SIWZ. Jest to wartość brutto.
Pytanie 90:
Ograniczenie zakresu Auto Casco w ryzykach i kosztach spowodowanych przez
załadowany i przewożony ładunek lub bagaż – odpowiedzialność ubezpieczyciela nie
obejmuje szkód wyrządzonych przez ładunek lub bagaż przewożony w kabinie
pasażerskiej pojazdu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego wyłączenia.
Pytanie 91:
Wykreślenie zapisów niezgodnych z ustawą o UFG w ubezpieczeniach komunikacyjnych
(OC, AC i NNW):
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„Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
rejestracji pojazdów (odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zakupu pojazdu, pod
warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 dni
roboczych).”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.
Pytanie 92:
W części dotyczącej ubezpieczenia assistance proszę o ograniczenie ilości dni
ewentualnego noclegu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii
lub kradzieży pojazdu do maksymalnie 3 dni.
Odpowiedź:
Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia ilości dni ewentualnego noclegu
w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu do
maksymalnie 3 dni.
Pytanie 93:
Wykreślenie zapisu z postanowień dodatkowych:
„oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 4 dni roboczych
od zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń
zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub
warsztat dokonujący naprawy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.
Pytanie 94:
Wykreślenie zapisu z postanowień dodatkowych:
„zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu
3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub
warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za
zatwierdzony”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.
Pytanie 95:
Wykreślenie zapisu z postanowień dodatkowych:
„Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty parkowania
pojazdu po szkodzie” lub ograniczenie parkowania do 3 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu na:
„Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty parkowania
pojazdu po szkodzie do czasu przeprowadzenia oględzin.”
Pytanie 96:
Uzupełnienie w formularzu ofertowym kl. nr 48.
Odpowiedź:
Klauzula nr 48 dotyczy wyłącznie Części II Zamówienia dlatego nie została wpisana na
stronie 2 Dodatku nr 1, a została wpisana do tabeli na stronie 3 Dodatku nr 1 (formularz
ofertowy dla Części II zamówienia).
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
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