
 

 

 
         Złoczew, dnia 08.10.2015r. 
       

       Do wszystkich Uczestników 
       postępowania o udzielenie 

 zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew, Znak: Zp.272.6.2015 
 
 
W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z ogłoszonym postępowaniem 
przetargowym na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017”, przekazujemy stanowisko w 
sprawie: 
 
 
 
PYTANIA OFERENTA NR 1 
 
ZADANIE I 

 
Pytanie nr 1 
Prosimy o zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia, Część I, Sekcja 4, w punkcie 2 
Zakres ubezpieczenia obligatoryjny - 2.1. Ubezpieczenie Autocasco z rozszerzeniem o ryzyko 
kradzieży, w podpunkcie 2.1.6 na: 
„Ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania do warsztatu naprawczego oraz koszty 
postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu w wysokości nie przekraczającej 10% sumy 
ubezpieczenia określonej w polisie, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym że, uzasadnione 
koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć:1 000 PLN w przypadku 
transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem,  
że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela zakładu 
ubezpieczeń, oraz 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów.” 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgoda 

 
Pytanie nr 2 
Prosimy o ograniczenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia, Część I, Sekcja 4, w punkcie 
2 Zakres ubezpieczenia obligatoryjny - 2.2. ASS Rozszerzony tylko i wyłącznie dla pojazdów, 
gdzie ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
W związku z brakiem pojazdów o DMC do 3,5 t. oraz okresie eksploatacji do 10 lat – 
Zamawiający informuje o rezygnacji z ubezpieczenia ASS Rozszerzony. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów Gminy Złoczew o dane dotyczące dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów.  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Pojazdy o DMC do 3,5 t – 2 pozycje: ESI05116, ESINA50 
 
 



 
 

ZADANIE II 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o uzupełnienie tabeli pkt.18 „Opis budynków” o: 
- sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków 
- wskazanie wartości przyjętej do ubezpieczenia (KB lub O) 
- opis konstrukcji ścian i dachu w poz. gdzie brak opisu 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
- Brak takiej możliwości na tym etapie postępowania. Jednostki przekazały dane w formie 
zbiorczych Ankiet. 
- Informacja ta znajduje się w tabeli w Rozdziale II Dane do oceny ryzyka pkt I B. 
- brak takiej możliwości na tym etapie postępowania.  

 
 

Pytanie nr 2 
W odniesieniu do poz. „Budynek biurowy Pilawa o konstrukcji drewnianej – Złoczew. ul. 
Lututowska 28” prosimy o podanie wartości budynku oraz zabezpieczeń p.poż. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Szacunkowa wartość odtworzenia – 100 000,00 zł. Zabezpieczenia p.poż.– wyłącznie gaśnice 
– zgodnie z wymogami przepisów prawa. 
 
Pytanie nr 3 
W odniesieniu do poz. budynek SP w Grójcu Wielkim prosimy o podanie aktualnej i końcowej 
wartości inwestycji, na jakim etapie jest przebudowa oraz kiedy planowane jest jej 
zakończenie i oddanie budynku do użytkowania. 

 Odpowiedź na pytanie nr 3 
Inwestycja zrealizowana, zakończona – w trakcie rozliczenia finansowego (dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego). Wartość budynku – 1 008 000,00 zł.  

 
Pytanie nr 4 
Prosimy o szczegółowy wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku braku 
wykazu na etapie przetargowym prosimy o wskazanie głównych pozycji w tej kategorii 
mienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Brak takiej możliwości na tym etapie postępowania. Jednostki przekazały dane w formie 
zbiorczych Ankiet 

 
Pytanie nr 5 
Prosimy o szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Brak takiej możliwości na tym etapie postępowania. Jednostki przekazały dane w formie 
zbiorczych Ankiet 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o podanie opisu zabezpieczeń p/poz. i przeciwkradzieżowych w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Złoczewie 

 Odpowiedź na pytanie nr 6 
Obiekt posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W ostatnim roku 
pracownicy odbyli szkolenie z bezpieczeństwa p.poż. – prowadzone przez firmę zewnętrzną. 
Drzwi antywłamaniowe, system monitoringu. 



 
 
 Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, 
instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy 
przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o 
informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały 
podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą 
zagrożeń.    
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Brak możliwości potwierdzenia przedmiotowych informacji na tym etapie postępowania. 

 
Pytanie nr 8 
Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, jeśli tak, 
prosimy o podanie adresu lokalizacji, konstrukcji i wartości budynku, sposobu zabezpieczenia 
budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i 
wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych, 
jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na 
jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego 
w odniesieniu do tych pozycji. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Brak budynków nieużytkowanych. 

 
Pytanie nr 9 
Prosimy o opis zabezpieczeń p. przepięciowych sprzętu elektronicznego  

 Odpowiedź na pytanie nr 9 
 Brak możliwości uzyskania takich danych na tym etapie postępowania. 
 

Pytanie nr 10 
Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie 
elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania 

 Odpowiedź na pytanie nr 10 
Brak możliwości uzyskania takich danych na tym etapie postępowania. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o uszczegółowienie podanych w siwz danych szkodowych o wykaz szkoda po 
szkodzie (data zdarzenia; data zgłoszenia; rodzaj ubezpieczenia; przyczyna powstania szkody 
/ opis; kwota wypłaty; kwota rezerwy) za ostatnie 3 lata. Prosimy o informację czy zebrane w 
tabeli dane o szkodowości z ubezpieczeń majątkowych zostały podzielone na lata wg daty 
zgłoszenia szkody; jeśli tak prosimy o uaktualnienie wg daty powstania zdarzenia. Jeżeli 
Zamawiający nie udostępni ww. wnioskowanych informacji; prosimy o bliższe informacje 
przynajmniej dla szkód o wartości powyżej 4 tys. zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Informacja o szkodach przekraczających 4 000 zł: 
03.12.2014 – pęknięcie nagrzewnicy, zalanie sal w szkole – 4.590 zł 
07.01.2015 – uszkodzenie dachu z powodu wiatru budynek OSP Broszki – 7.273,70 zł 
13.06.2015 – kradzież sprzętu pożarniczego z OSP – 10.505 zł 

 
Pytanie nr 12 
Prosimy o informację na jaki dzień podano dane dot. szkodowości oraz uzupełnienie jej o 
wypłaty  i rezerwy wg stanu na dzień 30.09.2015r. 

 Odpowiedź na pytanie nr 12 



Informacja o przebiegu szkodowym: ubezpieczenia komunikacyjne – wg stanu na dzień 
13.08.2015 r.; ubezpieczenia majątkowe – wg stanu na dzień 06.10.2015 r. 
Wystąpiliśmy o aktualizację danych szkodowych. W odniesieniu do szkód komunikacyjnych - 
do dnia ogłoszenia odpowiedzi na pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi od dotychczasowego 
Ubezpieczyciela. 

 
 Pytanie nr 13 

Prosimy o informację o szkodowości z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk w latach 2012 -2015 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Brak możliwości uzyskania takiej informacji.  

 
Pytanie nr 14 
Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 20tyś zł w ryzyku 
dewastacji/wandalizmu w odniesieniu do wiat przystankowych 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Ustanawia się limit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu w odniesieniu do wiat przystankowych 
w wysokości 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 15 
W Klauzuli KZ003 prosimy o: 

a) podanie w kilowatach (kW) mocy znamionowej zainstalowanych maszyn elektrycznych 
(odbiorników) 
b) wykreślenie w pkt. 3 ppkt. 4 słów "za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z 
planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi" 
c) podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba szkód; wartość; przedmiot szkody, 
lokalizacja) z tego ryzyka w okresie ostatnich 3 lat 

Odpowiedź na pytanie nr 15 
Brak możliwości uzyskania takich danych na tym etapie postępowania.  

 
Pytanie nr 16 
Klauzula KZ008 (ubezpieczenia ryzyka terroryzmu) – prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie 
są objęte szkody spowodowane również reakcją jądrową. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

 Potwierdzamy 
 

Pytanie nr 17 
Klauzula KZ011 (Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej) – prosimy o obniżenie limitu 
do 5 tys. 

 Odpowiedź na pytanie 17 
 Zgoda 
 

Pytanie nr 18 
W klauzuli automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji KA002 
prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na „1.000.000 zł na jedną i wszystkie lokalizacje” 

 Odpowiedź na pytanie nr 18 
 Zgoda. 
 

Pytanie nr 19 
Prosimy o wykreślenie z zapisów SIWZ klauzuli KA006 [klauzula dotycząca odnawiania 
limitów]. Klauzula jest sprzeczna z ideą limitowania ryzyk na wszystkie zdarzenia 



Odpowiedź na pytanie nr 19 
Brak zgody 
 
 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o wykreślenie klauzuli KP004 – Klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i 
urządzeń w stadium budowy lub montażu. W przypadku braku zgody prosimy o podanie 
odnośnie lokalizacji w których w okresie ubezpieczenia będą prowadzone takie prace 
następujących danych: adres lokalizacji, konstrukcja i wartość budynków, zakres i wartość 
prac budowlanych lub montażowych, oraz orientacyjny (w tygodniach) okresu ich 
prowadzenia  
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Brak zgody. W chwili obecnej brak możliwości wskazania planowanych inwestycji.  

 
Pytanie nr 21 
Klauzula KP008 (Klauzula szkód zalaniowych) -  prosimy o wprowadzenie następującego 
zapisu „Niniejsza klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy składowane mienie nie znajdowało 
się poniżej poziomu gruntu i zalanie nastąpiło z góry oraz w sytuacji gdy niniejsze 
składowanie wynikało ze specyfiki mienia i/lub z zaleceń producenta 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Zgoda 

 
Pytanie nr 22 
Klauzula KP008 - prosimy o podanie, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na 
podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu oraz jaka jest jego orientacyjna 
wartość. Prosimy również o informację na temat szkód w ostatnich 3 latach z tego ryzyka. 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Brak możliwości uzyskania informacji na tym etapie postępowania. 

 
Pytanie nr 23 
W Klauzuli KP012 prosimy o: 

a) dopisanie w pkt. 4, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w 
mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych 
przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin 
bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / 
klimatyzacyjnego. 
b) ustanowienie franszyzy redukcyjnej czasowej 6 godzin. 
c) podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba szkód; wartość; przedmiot szkody, 
lokalizacja) z tego ryzyka w okresie ostatnich 3 lat 
d) potwierdzenie, że zamawiający prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / 
urządzeń klimatyzacyjnych 
e) informację o szkodach z tego ryzyka w ostatnich 3 latach 

Odpowiedź na pytanie nr 23 
Klauzula KP012 
a) Nie dotyczy 
b) Brak zgody 
c) Brak szkód 
d) Brak możliwości uzyskania takiej informacji od wszystkich jednostek na tym etapie 

postępowania 
e) Brak szkód. 

 



 
 

Pytanie nr 24 
Klauzula KD003 klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – 
wnosimy o obowiązywanie klauzuli, o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe są we właściwym 
stanie technicznym do natychmiastowego użycia; zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie 
budzą zastrzeżeń pod względem prawidłowości wykonania, a każde z wymienionych 
rodzajów zabezpieczeń są należycie konserwowane;  
W przypadku braku akceptacji zamawiającego dla wniosku ubezpieczyciela o wprowadzenie 
powyższej zmiany, prosimy o wskazanie przez zamawiającego obszarów (lokalizacji, 
budynków, pomieszczeń), co do których opisane zastrzeżenie nie jest realizowane wraz z 
podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy; 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na temat zabezpieczeń we wszystkich jednostkach. 

 
Pytanie nr 25 
Klauzula KD009 - Broker jest pełnomocnikiem zamawiającego, prosimy więc o wyjaśnienie 
dlaczego ubezpieczyciel ma być obciążany skutkami błędów i opuszczeń ubezpieczającego w 
związku z nie przekazaniem przez niego pewnych informacji brokerowi. W związku z 
powyższym wnosimy o zmianę zapisu "nie przekaże Ubezpieczycielowi lub Brokerowi" na 
zapis "nie przekaże Ubezpieczycielowi (w tym za pośrednictwem Brokera). 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zgoda 
 
Pytanie nr 26 
Klauzula KP002 – prosimy o podanie informacji o na temat szkód w ostatnich 3 latach  
z ryzyka objętego klauzulą. 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Brak takiej informacji w zaświadczeniu o przebiegu szkodowym Klienta. 
 
Pytanie nr 27 
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w OC najemcy prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wys. 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia dla szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym. 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 28 
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej odnośnie szkód rzeczowych poniesionych przez 
pracowników  (pkt 3.1.15) prosimy o: 

 wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 250.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

 wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie rzeczowej  

 wprowadzenie zastrzeżenia, że zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu 
(kradzieży) 

 wprowadzenie zapisu, że warunkiem udzielenia ochrony jest pozostawienie pojazdu 
w miejscu do tego przeznaczonym 

               Odpowiedź na pytanie nr 28 
               W odniesieniu do OC pracodawcy: 

- brak zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 



-  zgoda na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych w 
wysokości 200,00 zł w każdej szkodzie. 
-  zgoda na wprowadzenie ograniczenia dotyczącego kradzieży pojazdu 
- zgoda na wprowadzenie zapisu, że warunkiem udzielenia ochrony jest pozostawienie 
pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym 

 
Pytanie nr 29 
Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej uzupełniającej sumy 
ubezpieczenia i tym samym klauzuli KA006 [klauzula dotycząca odnawiania limitów]. 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Brak zgody na wykreślenie rozszerzenia. Zgoda na obniżenie limitu uzupełniającej sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC do poziomu 250 000,00 zł  w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 

 
PYTANIA OFERENTA NR 2 

 
Pytanie nr 1 
Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia  w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na 
terenach osuwiskowych; 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Nie 
 
Pytanie nr 2 
Czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź; 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Nie 
 
Pytanie nr 3 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o 
wskazanie, które to budynki; 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tak – Pałac będący siedzibą Urzędu Miejskiego w Złoczewie (ul. Szkolna 16), a także ul. Szkolna 6a, 
6b, 8. 
 
Pytanie nr 4 
Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak,  
to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności; 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Brak możliwości ustalenia tych informacji na tym etapie postępowania. 
 
Pytanie nr 5 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to 
proszę wskazać, które to budynki; 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Nie 
 
Pytanie nr 6 
Czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem 
(m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ? 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Brak informacji na ten temat. Posiadamy jedynie informacje zgodne z przekazanymi danymi w SIWZ. 



 
 
 
Pytanie nr 7 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki zabytkowe lub unikatowe ? jeśli tak, proszę o wskazanie ich 
miejsca ubezpieczenia i wartości 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Tak – Pałac będący siedzibą Urzędu Miejskiego w Złoczewie – ul. Szkolna 16 – wartość 2 141 697,48 zł 
a także ul. Szkolna 6a – wartość 53 112,96 zł; Szkolna 6b – 49 155,30 zł; Szkolna 8 – 193 921,34 zł. 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z 
administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.  
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Nie 
 
Pytanie nr 9 
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. 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Potwierdzamy. 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą 
miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zgodnie z zapisami Sekcji I pkt 2.4. w odniesieniu do tych warunków ubezpieczenia, co do których nie 
ma szczegółowych uzgodnień w niniejszej SIWZ, stosuje się zapisy OWU Ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 r.ż. oraz, że 
następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy: 

 zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej, 

 chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem 
umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 
Potwierdzamy. 

 
Pytanie nr 12 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.10.2015 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Zgoda. 
 
PYTANIA OFERENTA NR 3 

 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z  09.10.2015 r. na 
14.10.2015 r. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgoda. 
 



 
 
Pytanie nr 2 
Czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, posiadających elementy drewniane w  konstrukcji 
spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach: 

A. Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną 
powłoką pęczniejącą? 
B. Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie 

certyfikaty producentów? 
C. Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie 

instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach.  
D. Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, 

przełączniki od konstrukcji palnej.  
E. Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są 

wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji). 
F. Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi? 
G. Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o 

podanie ich sum ubezpieczenia 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Brak takiej wiedzy oraz możliwości uzyskania jej na tym etapie postępowania. Dane przekazane w 
SIWZ są wszelkimi danymi przekazanymi przez jednostki w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji są obiekty budowlane, w których konstrukcji występują 
płyty  warstwowe  z palnym wypełnieniem (styropian, pianka PE)? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Brak informacji na ten temat. Posiadamy jedynie informacje zgodne z przekazanymi danymi w SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 
Prosimy o podanie informacji o konstrukcji, pokryciu dachy oraz Konstrukcja ścian (tam gdzie nie jest 
to wskazane) 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Brak takiej wiedzy oraz możliwości uzyskania jej na tym etapie postępowania. Dane przekazane  
w SIWZ są wszelkimi danymi przekazanymi przez jednostki w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 
Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji wystąpiły szkody powodziowe (w okresie od roku 1997 
do dnia dzisiejszego włącznie)? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Nie 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający przewiduje, iż integralną częścią umowy zawartej na podstawie przedmiotowego 
SIWZ będą obowiązujące u Wykonawcy Ogólne Warunki Ubezpieczenia (O.W.U), w zakresie 
poszczególnych ryzyk (przedmiotu zamówienia), które będą precyzowały kwestie nieuregulowane w 
SIWZ? 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zgodnie z zapisami Sekcji I pkt 2.4. w odniesieniu do tych warunków ubezpieczenia, co do których nie 
ma szczegółowych uzgodnień w niniejszej SIWZ, stosuje się zapisy OWU Ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 7 



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość lustracji wybranych lokalizacji mających wg. Wykonawcy 
wpływ na ocenę ryzyka? 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Tak 
 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i czy protokoły z 
przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości(dotyczy wszystkich lokalizacji). 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Brak takiej wiedzy oraz możliwości ustalenia tych danych od wszystkich jednostek na tym etapie 
postępowania. 
 
Pytanie nr 9 
Czy w protokołach z przeglądów  instalacji odgromowej i elektrycznej oraz sprzętu p-poż, hydrantów i 
wskazane są jakiekolwiek nieprawidłowości(dotyczy wszystkich lokalizacji). 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Brak takiej wiedzy oraz możliwości ustalenia tych danych od wszystkich jednostek na tym etapie 
postępowania. 
 
Pytanie nr 10 
W odniesieniu do informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
zamieszczonych w pkt. II Istotne dane do oceny ryzyka prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych (dotyczy wszystkich lokalizacji, gdzie takie informacje nie 
są podane). 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Uzupełnienie informacji w odniesieniu do: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej: 
Obiekt posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W ostatnim roku pracownicy odbyli 
szkolenie z bezpieczeństwa p.poż. – prowadzone przez firmę zewnętrzną. Drzwi antywłamaniowe, 
system monitoringu 
Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. 
Hydranty, gaśnice – zgodnie z przepisami. Brak monitoringu. 
 
Pytanie nr 11 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 5  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie 
wartości mienia pracowniczego w wartości rzeczywistej  
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zgoda, z zastrzeżeniem, że potrącenie zużycia technicznego nie przekroczy 50%.  
 
Pytanie nr 12 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 5  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie 
wartości wyposażenia w wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Wartość rzeczywista z zastrzeżeniem, że potrącenie zużycia technicznego  nie może przekroczyć 50% 

 
Pytanie nr 13 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 5  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o zmianę 
wartości gotówki przyjętą do ubezpieczenia na:  

a) dla krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówki) – według ich wartości 
nominalnej,  



b) dla czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę – według 
osiągalnej ceny sprzedaży, 

c) dla złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców oraz wyrobów z wszystkich 
wymienionych wcześniej metali, kamieni szlachetnych i pereł – według ceny zakupu lub 
kosztów wytworzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zgoda. 
 
Pytanie nr 14 
W odniesieniu do zapisów dotyczących wysokości szkody w odniesieniu do mienia pracowniczego 
zwracamy się z prośbą o zmianę na: wartość rzeczywistą lub wartość kosztów naprawy uszkodzonego 
mienia (jeżeli wartości te są różne wysokość szkody ustala się według wartości niższej). 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Odszkodowanie wypłaca się wg wartości rzeczywistej z zastrzeżeniem, że potrącenie zużycia 
technicznego nie przekroczy 50%. 

 
Pytanie nr 15 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 5  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie 
wartości księgozbiorów/eksponatów/dzieł sztuki w wartości w wartości odtworzeniowej, księgowej 
brutto lub rzeczywistej z zastrzeżeniem, że nie odpowiadamy za wartość naukową, kolekcjonerską, 
zabytkową, artystyczną lub pamiątkową. 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Wartość przyjęta do ubezpieczenia (ewidencyjna) – jest jedyną posiadaną wartością zbiorów 
bibliotecznych. Definicja dotycząca sposobu likwidacji szkód – bez zmian. Potwierdzamy,  
że Ubezpieczyciel nie odpowiada za wartość naukową, kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną  
lub pamiątkową. 

 
Pytanie nr 16 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 6  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK, prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego w wartości odtworzeniowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Brak zgody. Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk przyjęto sprzęt 
elektroniczny do 5 lat eksploatacji wg wartości początkowej na zapisach księgowych.  
 
Pytanie nr 17 
W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą zwracamy się  
z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu : 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 
dłuższy niż 30 dni. 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zgoda 

 
 

Pytanie nr 18 
W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych zwracamy się z pytaniem, 
czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 

 
KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 



Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w 
szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 
przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 
licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000 zł 
Franszyza redukcyjna : 300  zł 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 19 
W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia ryzyka terroryzmu zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza zastąpienie definicji  wskazanej w SIWZ poniższą: 

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
Oraz wprowadzenie: Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 
Brak zgody. Modyfikacja treści klauzuli – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 (Oferenta nr 1) -  
wprowadza się dodatkowe wyłączenie: ochroną nie są objęte szkody spowodowane reakcją jądrową. 
 
Pytanie nr 20 
W  odniesieniu do Klauzuli automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia zwracamy się z 
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 

 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
 (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 
ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych 
inwestycji , 



zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w 
umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku 
wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac 
modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do 
miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych 
środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac 
budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w 
terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia  
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza 
przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej 
ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia  . Składka 
będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości 
stawki rocznej.  
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu 
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na 
zasadach określonych w ust. 5.  
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 20:  
Brak zgody 
 
Pytanie nr 21 
W  odniesieniu do Klauzuli Automatycznego objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji 
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ 
poniższą: 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI  
(Klauzula miejsca ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot 
ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia 
znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie 
na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do 
użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy 
najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich 
mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia 
ich do użytku. 
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas 
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot 
prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia 
odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. 
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi:1 000 
000 zł. 



5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, 
lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki 
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po 
upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia 
 Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 21:  
Brak zgody 
 
Pytanie nr 22 
W  odniesieniu do Klauzuli dotyczącej odnawiania limitów zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po 
wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w 
umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub 
limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty 
stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i 
na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.  
Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości  
jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności 
W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia. 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 22:  
Brak zgody 

 
Pytanie nr 23 
W  odniesieniu do Klauzuli szkód zalaniowych  zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 23:  
Brak zgody. Jednocześnie informujemy o zaakceptowanej modyfikacji klauzuli zalaniowej: 
Dodaje się zapis: Niniejsza klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy składowane mienie nie 
znajdowało się poniżej poziomu gruntu i zalanie nastąpiło z góry oraz w sytuacji gdy niniejsze 
składowanie wynikało ze specyfiki mienia i/lub z zaleceń producenta. 

 
Pytanie nr 24 
W  odniesieniu do Klauzuli kosztów restytucji mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu 
fakultatywnego 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Brak zgody. 

 
Pytanie nr 25 
W  odniesieniu do Klauzuli zastąpienia dla sprzętu komputerowego zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego? 



Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
Brak zgody. 
 
Pytanie nr 26 
W odniesieniu do zapisów klauzuli ubezpieczenia mienia tymczasowo magazynowanego lub podczas 
jego okresowej przerwy w eksploatacji zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia  
sprzętu  elektronicznego,  który  wcześniej  sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje 
chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym 
w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. 
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić 
Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu 
magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku 
powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie 
niniejszej Klauzuli.  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub 
najmu lub leasingu 

Odpowiedź na pytanie nr 26 
Brak zgody 

 
 

Pytanie nr 27 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem 
ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w 
klauzuli poniższą: 

 
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie 
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza 
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel 
odpowiada tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 

istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń 

czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na 
parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, . 
 W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z 
włamaniem lub rabunku  Ubezpieczony  ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, 
nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem  Auto-Casco i OC sprawcy szkody 
oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub 
jego braku.  
 



Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 28 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli  Kosztów rzeczoznawców zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą: 
 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, 
inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których 
zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod 
warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela 

2.  Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na 
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza 
klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i 
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% 
wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 20 000  zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości 
normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem 
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5.  Limit odpowiedzialności: 20 000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
  Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 29 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli samolikwidacji zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą: 

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, 
której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony  lub 
Ubezpieczający  ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji 
takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 
a) datę sporządzenia protokołu 
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
c) datę wystąpienia szkody 
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia  
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
g) szacunkową wartość szkody  
h) dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela  oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do 
podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 



- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 
- kosztorys naprawy, 
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
dostarczy kosztorys naprawy.  
Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia 
Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona 
przestępstwa, także zawiadomienia Policji; 
b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 
odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 29 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 30 
W  odniesieniu do Klauzuli obowiązku informacyjnego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego. 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
Brak zgody.  
 
Pytanie nr 31 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli  zastąpienia dla budynków i budowli  zwracamy się z pytaniem, 
czy Zamawiający dopuszcza zastąpienia ostatniego zdania klauzuli wskazanej w SIWZ poniższym: 

Odbudowa winna nastąpić na terenie RP oraz  nie może odbywać się na terenach zalewowych. 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zgoda. 

 
Pytanie nr 32 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli  ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy 
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania poniższego zapisu :  

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa szkody, które powstały w 
dostarczanym lub  przekazanym sprzęcie/częściach, o ile mienie to zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego 
sprzętu lub szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są 
przedmiotem tego ubezpieczenia. 
 Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 31 
Brak zgody. 
 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu ubezpieczenia z dwuletniego  na roczny, a jeśli 
nie to czy dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższego zapisu: 

 
W odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej : 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela 
z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej: 



a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; 
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 
rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 
9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy 

 
W odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela 
z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia 
mienia: 
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; 

wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki 
należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy 

Odpowiedź na pytanie nr 32 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 33 
W odniesieniu do zgłaszanego sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość  do wprowadzenie doprecyzowania definicji wartości księgowej brutto „ Przez 
wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu 
elektronicznego z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań”. 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Zgoda. 

 
Pytanie nr 34 
W odniesieniu do zgłaszanego sprzętu elektronicznego prosimy o wykaz zgłaszanego sprzętu. 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Brak takiej możliwości na tym etapie postępowania. 
 
Pytanie nr 35 
W odniesieniu do zgłaszanego sprzętu elektronicznego w wartości rynkowej  czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość  do wprowadzenie doprecyzowania definicji wartości rynkowej poprzez 
zastosowaniem poniższej definicji: 

cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub 
podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności 
(przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia), powiększona o koszty 
transportu, montażu, demontażu, cła oraz innych opłat, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia. 
Cenę nabycia jednostki, której nie ma już w sprzedaży, ustala się na podstawie ostatniego 
dostępnego cennika, z korektą na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu inflacji (wzrostu cen). 

Odpowiedź na pytanie nr 35 
Zgoda. 

 
Pytanie nr 36 
W odniesieniu do danych i nośników danych prosimy o podanie SU stanowiącej wysokość 
przypuszczalnej maksymalnej straty jaka może powstać w razie wystąpienia szkody, która 
odpowiada: 

a) w przypadku nośników danych - wartości nowego zamiennika, 
b) w przypadku danych – wartości kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku 

aktualnych kopii kosztów ręcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 



Suma ubezpieczenia w odniesieniu do nośników danych i danych odnosi się do przypuszczalnej 
maksymalnej straty. 
 
Pytanie nr 37 
W odniesieniu do zgłaszanego sprzętu elektronicznego zwracamy się z prośba o wykreślenie  pkt. 1.7 
i zastosowanie poniższego zapisu: suma ubezpieczenia ulega w czasie trwania ubezpieczenia 
pomniejszeniu o  każde wypłacone odszkodowanie 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
Zgoda 
 
Pytanie nr 38 
W odniesieniu do zapisów  Klauzuli szkód przepięciowych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą: 

 
  KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 
1) PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych 
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  
2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i 
urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a 
ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia 
zewnętrzne.  
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk*  
   - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię  
       przesyłającą energie elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia 
   -   dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : 
      1 000 000 zł 
6) Franszyza redukcyjna : 5% szkody  

Odpowiedź na pytanie nr 38 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 39 
W odniesieniu do zapisów  Klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia 
w/w klauzuli poniższą: 

 
KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK  SPOŁECZNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA 
udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w 
mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji 



ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim 
następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.  

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem 

tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego 

lub zminimalizowania skutków zakłóceń; 
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu 

wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w 

celu zminimalizowania skutków takich czynności. 
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub 
zakłóceń działalności; 

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty 
lub rekwizycji przez legalną władzę; 

3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz 
odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających 
odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 

4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub 
pośrednim następstwem: 

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub 
stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego 
rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, 
sabotażu, blokady,  

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania 
mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub 
dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub 
społecznych, 

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, 
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2. 

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 
000 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym 
okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach niniejszej Klauzuli. 

6. Franszyza redukcyjna:  10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł, 
 Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie 39 
Brak zgody 
 
 
Pytanie nr 40 
W odniesieniu do zapisów  Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych zwracamy się 
z prośbą o dopisanie: 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 
−  szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) 

oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 
−    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym 

zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 



−    szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
Odpowiedź na pytanie 40 
Zgoda 

 
Pytanie nr 41 
W  odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub 
montażu  zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli 
lub przeniesienia w/w klauzuli do zakresu fakultatywnego.  
Ponadto prosimy o informację  jakie budynki w trakcie budowy Zamawiający zgłasza do 
ubezpieczenia, jakiego rodzaju prace są tam wykonywane, jaka jest wartość inwestycji oraz 
harmonogram prac 
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy. 
Odpowiedź na pytanie nr 41 
Brak zgody. W chwili obecnej brak możliwości wskazania planowanych inwestycji.  
 
Pytanie nr 42 
Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych 
Odpowiedź na pytanie nr 42 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 43 
Prosimy o wykreślenie klauzuli Kosztów architektów, inżynierów oraz specjalistów od konserwacji 
zabytków. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 44 
Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów ewakuacji 
Odpowiedź na pytanie nr 44 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 45 
Prosimy o wykreślenie klauzuli wypłaty zaliczki 
Odpowiedź na pytanie nr 45 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 46 
Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
Odpowiedź na pytanie nr 46 
Brak zgody. Ubezpieczyciel ma prawo do dokonania lustracji oraz wydania zaleceń do poprawy stanu 
zabezpieczeń. 
 
 
Pytanie nr 47 
W odniesieniu do zapisów - Klauzuli włączającej ryzyko kradzieży zwykłej zwracamy się z pytaniem, 
czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli poniższą: 

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na 
podstawie tychże warunków, ustala się że: 
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży 
zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia 



(ryzyko nie dotyczy mienia wynoszonego na zewnątrz tych lokalizacji). Dla potrzeb niniejszej 
klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania 
zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem 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) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 500zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 47 
Brak zgody. Jednocześnie informujemy o zaakceptowanej modyfikacji zapisów klauzuli z 
uwzględnieniem korekty sumy ubezpieczenia – 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

Pytanie nr 48 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu Szkody wyrządzone pracownikom w związku z 
wypadkiem przy pracy poniższym: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w 
związku z wypadkiem przy pracy. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub 
szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie 
którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich  naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na 
podstawie  Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru 
mózgu. 

Odpowiedź na pytanie nr 48 
W związku z brakiem określenia wyłączeń w przedmiotowym ryzyku – obowiązują wyłączenia zgodnie 
z OWU Ubezpieczycieli.  
Jednocześnie informujemy o zaakceptowanej zmianie w zakresie szkód rzeczowych: 

-  zgoda na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych w 
wysokości 200,00 zł w każdej szkodzie. 
-  zgoda na wprowadzenie ograniczenia dotyczącego kradzieży pojazdu 
- zgoda na wprowadzenie zapisu, że warunkiem udzielenia ochrony jest pozostawienie 
pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym 

 
 



 
 
 

Pytanie nr 49 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia zapisu OC najemcy (nieruchomości i mienie ruchome) poniższym: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu 
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w 
nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
w gruntach; 
wynikłych z normalnego zużycia mienia; 
powstałych w urządzeniach , instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części 
składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy; 
powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem 
napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu 
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w 
rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 
wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 
powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 
powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 
Ponadto prosimy o dodatkowe informacje: 
rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 
rodzaju i szacunkową wartość nieruchomości,  
przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/, 
właściciela nieruchomości. 
• rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 
• rodzaju oraz szacunkowej wartość ruchomości, 
• przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/, 
• właściciela ruchomości,  
• czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, 
• opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich. 

Odpowiedź na pytanie nr 49 
Brak zgody 

 



 
 
 

Pytanie nr 50 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o dodatkowe informacje w odniesieniu 
do zapisu OC podwykonawców z prawem do regresu: 

- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju; 
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni; 
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis); 
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC. 

Odpowiedź na pytanie nr 50 
Brak możliwości przekazania informacji dodatkowych na tym etapie postępowania.  

 
 

Pytanie nr 51 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem,  czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykreślenia zapisu: czyste straty finansowe. 
W przypadku braku zgody zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania poniższej klauzuli w odniesieniu do w/w zapisu: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające 
postać czystej straty finansowej. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

publicznej,  
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, 

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 

informatycznego, 
10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, 
w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o podanie treści  przedmiotowej klauzuli. 
Ponadto prosimy o  podanie scenariusza szkodowego zdarzeń, których pokrycia oczekuje 
ubezpieczony. 
Odpowiedź na pytanie nr 51 
Brak zgody. W związku z brakiem wskazanych wyłączeń – obowiązują wyłączenia zgodnie z OWU 
Ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 52 



W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem,  czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykreślenia klauzuli warunków i taryf. 
Odpowiedź na pytanie nr52 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 53 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia pojęcia szkody na osobie poniższym: 

szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

Odpowiedź na pytanie nr 53 
Brak zgody 
 
 

Pytanie nr 54 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia zapisu  Szkody związane z zarządzaniem i administrowaniem drogami 
poniższym: 
Klauzula Nr 63  
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  PZU SA 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i 
zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej 
w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
2.  PZU SA nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od 
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub PZU SA,  

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi 
przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie 
były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz 
innych aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej 
na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających 

z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej  

i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego 

Odpowiedź na pytanie nr 54 
Brak zgody 
 



Pytanie nr 55 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia zapisu  Szkody w środowisku naturalnym poniższym: 

 
Klauzula Nr 6 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji  do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z 
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w 
związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także 
koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub 
gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia 
następujących warunków: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie 
zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub 
inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona 
protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 
wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, 
wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji 
do powietrza, wody lub gruntu. 
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i 
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 
monitorowania  i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

Odpowiedź na pytanie nr 55 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 56 
W odniesieniu do zapisów Sekcji 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia zapisu  Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez ubezpieczonego (w tym odpowiedzialność za mienie pozostawione w szatniach) 
poniższym: 

 
Klauzula Nr  10 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 
 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe 
w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach 
działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, 

czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 



2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy; 

3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w 

związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, 
przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem 
dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 

3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu 
poprzedzającym, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

 
 Ponadto prosimy o dodatkowe informacje: 

 
• rodzaju i wartości mienia przechowywanego oraz do kogo ono należy, 
• miejsce przechowania mienia, 
• sposób zabezpieczenia mienia, 
• czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, 
• kto pełni funkcje ochrony mienia: agencja ochrony, pracownicy ubezpieczonego,  
• funkcjonujące procedury przyjmowania / wydawania mienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 56 
Brak zgody. Brak możliwości przekazania dodatkowych informacji na tym etapie postępowania  
 
Pytanie nr 57 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia  w ubezpieczeniach  franszyzy redukcyjnej : 

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 500 zł 
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia – 20 EURO 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 500 PLN za wyjątkiem czystych strat finansowych, 
szkód rzeczowych zaistniałych poza terytorium RP, oc środowiskowego gdzie będzie miała 
zastosowanie franszyza wskazana w SIWZ 

Odpowiedź na pytanie 57 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 58 
Czy w odniesieniu do zapisu w Sekcji I pkt 5.2. str. 24 (Ubezpieczenia Komunikacyjne) Zamawiający 
wyraża zgodę na wprowadzenie składek minimalnych w ubezpieczeniach krótkoterminowych? 
Odpowiedź na pytanie nr 58 
Brak zgody. 

 
Pytanie nr 59 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w Sekcji I (POSTANOWIENIA WSPÓLNE 
OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH SEKCJI)  pkt. 8 „Regres Ubezpieczeniowy” 
Odpowiedź na pytanie nr 59 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 60 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w odniesieniu do zapisu w Sekcji 4 pkt. 4.6. franszyzy 
integralnej 500,00 zł? 
Odpowiedź na pytanie nr 60 



Brak zgody. 
 
Pytanie nr 61 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wykazu pojazdów ubezpieczenia Assistance dla 
wszystkich pojazdów specjalnych? 
Odpowiedź na pytanie nr 61 
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami – ze względu na rodzaj pojazdów ubezpieczenie ASS nie 
będzie miało zastosowania w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 62 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę Klauzuli KKOM006 „Klauzula rezygnacji z regresu wobec 
pracowników Ubezpieczającego” na fakultatywną? 
Odpowiedź na pytanie nr 62 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 63 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Sekcji 4 składkę minimalną 300,00 zł dla 
pojazdów powyżej 10 roku eksploatacji?   
Odpowiedź na pytanie nr 63 
Zgoda. 

Pytanie nr 64 

Czy w odniesieniu do terminu wykonania Zamówienia na okres 24 miesięcy dla Części I 
Zamawiający przewiduje wprowadzenie poniższej Klauzuli: 

KLAUZULA DOBREGO PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że po upływie 
rocznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający uzyskuje prawo do zniżki w składce w kolejnym 
rocznym okresie ubezpieczenia, jeżeli procentowy stosunek szkodowości prostej (sumy 
wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej) w stosunku do składki zarobionej , zwany dalej 
wskaźnikiem szkodowości, w badanym okresie nie przekroczy: 
I.             Przy wyrównanym okresie ubezpieczenia pojazdów, gdy wskaźnik szkodowości nie 
przekroczy w: 
a.       ubezpieczeniu OC - 40% a w ubezpieczeniu AC - 50%, stawki pozostają bez zmian na 
kolejny rok  trwania umowy generalnej 
b.       ubezpieczeniu OC - 30% a w ubezpieczeniu AC - 40%, stawki/składki obniżone zostaną w 
ubezpieczeniu OC o 5%, a w ubezpieczeniu AC o 10% w stosunku do stawek/składek aktualnie 
obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej 
c.       ubezpieczeniu OC - 20% a w ubezpieczeniu AC - 30%, stawki/składki obniżone zostaną w 
ubezpieczeniu OC o 10%, a w ubezpieczeniu AC o 20% w stosunku do stawek/składek aktualnie 
obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej. 
II.            Przy rozproszonym okresie ubezpieczenia pojazdów, gdy wskaźnik szkodowości nie 
przekroczy w: 
a.       ubezpieczeniu OC - 30% a w ubezpieczeniu AC - 40%, stawki pozostają bez zmian na 
kolejny rok trwania umowy generalnej 
b.       ubezpieczeniu OC - 20% a w ubezpieczeniu AC - 30%, stawki/składki obniżone zostaną w 
ubezpieczeniu OC o 5%, a w ubezpieczeniu AC o 10% w stosunku do stawek/składek aktualnie 
obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej 
c.       ubezpieczeniu OC - 10% a w ubezpieczeniu AC - 20%, stawki/składki obniżone zostaną w 
ubezpieczeniu OC o 10%, a w ubezpieczeniu AC o 20% w stosunku do stawek/składek aktualnie 
obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej. 



 
Jeżeli wskaźniki szkodowe wskazane w punkcie a) zostaną przekroczone, składki / stawki na 
nowy okres ubezpieczenia zostaną ustalone ponownie.  Propozycja nowych składek / stawek 
zostanie przedstawiona Ubezpieczającemu najpóźniej na 40 dni przed końcem umowy/okresu 
rozliczeniowego.   W przypadku braku porozumienia stron co do nowych stawek / składek  
umowa rozwiązuje się z końcem jej każdego rocznego okresu rozliczeniowego 

Odpowiedź na pytanie nr 64 
Brak zgody. 

 
PYTANIA OFERENTA NR 4 
Pytanie nr 1 
W odniesieniu do punktu 7.1 (strona 25 SIWZ) prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia likwidacji szkód przez jednostkę inną niż ta, która zawarła umowę 
ubezpieczenia. Mamy tu namyśli sytuację w przypadku gdy likwidacją szkód nie zajmują się terenowe 
placówki sprzedażowe Wykonawcy a specjalnie wyznaczone centra likwidacji szkód. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgoda 
 
Pytanie nr 2 
W odniesieniu do punktu 7.4 (strona 25 SIWZ) prosimy o odstąpienie od wskazywania osoby 
wyznaczonej do obsługi szkód w sytuacji gdy Wykonawca posiada infolinię dla Klienta oraz  specjalnie 
dedykowany numer telefonu dla Brokera, gdzie można niezwłocznie uzyskać wszelkie informacje na 
temat prowadzonej likwidacji szkody. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Brak zgody. Intencją Zamawiającego było, by osoba wskazana do obsługi szkód była dodatkowym 
wsparciem w przypadku konieczności interwencji w odniesieniu do szkód, których realizacja będzie 
utrudniona. Dopuszczamy możliwość wskazania tej samej osoby odpowiedzialnej za obsługę 
merytoryczną zawartych ubezpieczeń oraz do pomocy w  odniesieniu do obsługi problematycznych 
szkód.  
 
Pytanie nr 3 
W odniesieniu do punktu 1.1.1. prosimy o potwierdzenie, że oszklenie obejmowane jest ochroną 
ubezpieczenia do wysokości limitu wskazanego w klauzuli KP001 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Potwierdzamy,  z zastrzeżeniem, że jeżeli z OWU Ubezpieczyciela wynika zapis korzystniejszy dla 
Zamawiającego – stosuje się zapisy OWU.  
Uwaga: W związku z rozbieżnością między treścią klauzuli a danym w tabeli do oceny ryzyka – ustala 
się sumę ubezpieczenia w odniesieniu do klauzuli KP001 – 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 4 
W odniesieniu do punktu 5.2 (strona 34 SIWZ) prosimy o doprecyzowanie, że dodatkowe koszty 
ponoszone są w granicach sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia lub do wysokości limitów 
wskazanych w klauzulach wykraczających poza sumę ubezpieczenia mienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Potwierdzamy. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o przeniesienie klauzuli KZ008 – Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu do zakresu klauzul 
fakultatywnych 
Odpowiedź na pytanie nr 5 



Brak zgody. 
 
 
 
 
 
Pytanie nr 6 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 5 prosimy o zaakceptowanie dodatkowych 
wyłączeń (poza wskazanymi w treści klauzuli) -  Z zakresu ochrony wyłączone są szkody  
- wynikające bezpośrednio  lub pośrednio z wybuch jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zgoda 
 
Pytanie nr 7 
W odniesieniu do klauzul Obligatoryjnych (punkt 8, strona 35 SIWZ) prosimy o doprecyzowanie jaki 
ma zostać zastosowany limit dla klauzuli kradzieży zwykłej. W przedmiotowym punkcie wskazano 
20.000,00 zł natomiast w treści klauzuli jest limit 10.000,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zgodnie z wcześniejszymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami w tym zakresie potwierdzamy 
obniżenie sumy ubezpieczenia dla klauzuli kradzieży zwykłej do limitu 5 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 8 
W odniesieniu do klauzuli KA003 Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w nienazwanych 
lokalizacjach prosimy o wyłączenie z jej zakresu szkód powstałych podczas transportu. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Brak zgody. 
 
 
Pytanie nr 9 
W odniesieniu do klauzuli KA005 Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości 
mienia prosimy o informację na jaki dzień zostały zaktualizowane sumy ubezpieczenia wskazanie w 
SIWZ. 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Dane do ubezpieczenia przekazane na dzień 01.06.2015 r.   
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o przeniesienie klauzuli KA006 – Klauzula dotycząca odnawiania limitów do zakresu klauzul 
fakultatywnych 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Brak zgody. 
 
Pytanie nr 11 
W odniesieniu do klauzuli KP019 Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza 
miejscem ubezpieczenia prosimy o ograniczenie zakresy terytorialnego dla tego rodzaju mienia do 
terytorium Europy. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zgoda 
 
Pytanie nr 12 



W odniesieniu do klauzuli KS011 Klauzula wypłaty zaliczki prosimy o doprecyzowanie, że wypłata 
nastąpi w sytuacji, gdy Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Potwierdzamy 
 
 
 
Pytanie nr 13 
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych prosimy o potwierdzenie, że wskazane wszelkie wskazane 
limity dotyczą wszystkich sekcji łącznie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Limity dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia.  Wskazanie, które z limitów są wspólne dla 
poszczególnych sekcji znajduje się w tabelach w Rozdziale II Dane do oceny ryzyka, część B. 
 
Pytanie nr 14 
W odniesieniu do klauzuli KP003 Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych w odniesieniu do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o doprecyzowanie, że limit jest wspólny z ryzykiem 
AR. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Potwierdzamy – limit wspólny z ryzykiem AR. 
Zgoda na obniżenie limitu dla klauzuli KP003 – do wysokości 100 000,00 zł.  
 
Pytanie nr 15 
W odniesieniu do punktu 1.1.2. prosimy o zaakceptowanie poniższych wyłączeń – Wykonawca nie 
odpowiada za szkody: 
- związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej 
- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo 
cywilne względy słuszności 
- wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej 
- powstałych w wyniku niewypłacalności 
- 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 na pytanie nr 15 
W związku z faktem, że w przedmiotowym zakresie nie zostały wskazane wyłączenia 
odpowiedzialności – obowiązują wyłączenia, zgodnie z OWU Ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Ok 2%. Ewentualne ubytki w drodze uzupełniane regularnie, w miarę potrzeb. 
 
Pytanie nr 17 
W odniesieniu do punktu 3.1.15 (strona 46 SIWZ) prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia 
kradzieży pojazdów mechanicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zgoda. 
Powołując się na wcześniejsze odpowiedzi, w odniesieniu do przedmiotowej klauzuli wyrażono zgodę 
na: 

-  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych w wysokości 
200,00 zł w każdej szkodzie. 
-  wprowadzenie ograniczenia dotyczącego kradzieży pojazdu 



- wprowadzenie zapisu, że warunkiem udzielenia ochrony jest pozostawienie pojazdu  
w miejscu do tego przeznaczonym 

 
 
 
 
 
Pytanie nr 18 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe 
w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są 
imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej 
prędkości. 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Potwierdzamy 
 
Pytanie  nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją 
imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu 
osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 
których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i 
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i 
skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, 
hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z zakresu ubezpieczenia OC i przeniesienie jej do 
zakresu klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o wskazanie wartości pojazdów do ubezpieczenia AC. Bez przedmiotowych danych 
Wykonawca nie będzie w stanie przedstawić składki kwotowo. 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Wartości pojazdów, których zakres winien obejmować ryzyko AC, znajdują się w Załączniku nr 4 do 
SIWZ (Formularz cenowy). W odniesieniu do pojazdów, dla których nie wskazano sum ubezpieczenia 
– zakres wyłącznie w zakresie OC/NNW (ewentualnie ASS).  
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o informacje na czym polega specjalność poszczególnych pojazdów. 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Pojazdy od 1 – 15 w tabeli pojazdów – pojazdy pożarnicze 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że assistance nie obejmuje pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony 
Odpowiedź na pytanie nr 23 
Potwierdzamy. Assistance dotyczy jedynie pojazdów – poz. 25 i 26 wykazu. 
 
Pytanie nr 24 



Prosimy o potwierdzenie, że assistance nie obejmuje pojazdów, których wiek przekracza 10 lat. 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Potwierdzamy. W związku z powyższym ubezpieczenie Assistance rozszerzony nie będzie miał 
zastosowania w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o potwierdzenie, że assistance nie obejmuje pojazdów, nie objętych ochroną ubezpieczenia 
w zakresie Auto Casco. 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 25 – ubezpieczenie ASS nie ma zastosowania w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Pytanie nr 26 
W odniesieniu do tabeli B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie z zakresu 
uzupełniającej sumy ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia uwzględniona jest już klauzula z 
przezorną sumą ubezpieczenia w kwocie 500 000,00 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 27 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 26 prosimy o doprecyzowanie, czy 
maksymalny odnowiony limit zgodnie z klauzulą KA006 nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN dla 
wszystkich rodzajów mienia oraz limitów i podlimitów. 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być limit dla szkód przepięciowych. W zakresie ubezpieczenia 
został wskazany 1 000 000,00 PLN natomiast w tabeli B 500 000,00 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Limit wynosi 500 000,00 zł 
 
Pytanie nr 29 
Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być limit dla szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. W 
zakresie ubezpieczenia został wskazany 100 000,00 PLN natomiast w tabeli B 50 000,00 PLN. 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Limit wynosi 50  000,00 zł 
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być limit dla klauzuli kosztów architektów, inżynierów oraz 
specjalistów od konserwacji zabytków. W zakresie ubezpieczenia wskazany został 40 000,00 PLN 
natomiast w tabeli B 20 000,00 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
Limit wynosi 20 000,00 zł 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być limit dla klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń. W zakresie 
ubezpieczenia wskazano 15 000,00 PLN natomiast w tabeli B do wysokości szkody dla budynków 
własnych oraz 10 000,00 PLN dla budynków obcych 
Odpowiedź na pytanie nr 31 



Dla budynków własnych - do wysokości szkody; 10 000,00 PLN dla budynków obcych 
 
Pytanie nr 32 
W odniesieniu do tabeli C prosimy o wyłączenie z zakresu uzupełniającej sumy ubezpieczenia 
Odpowiedź na 32 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 33 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 32 prosimy o doprecyzowanie, czy 
maksymalny odnowiony limit zgodnie z klauzulą KA006 nie może przekroczyć 200 000,00 PLN dla 
wszystkich rodzajów mienia oraz limitów i podlimitów. 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 34 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 32 prosimy o zmniejszenie uzupełniającej 
sumy ubezpieczenia do kwoty 50 000,00 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 35 
W odniesieniu do tabeli D prosimy wyłączenie z zakresu uzupełniającej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 35 
Zgoda na obniżenie limitu do poziomu 250 000,00 zł  w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 36 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 35 prosimy o doprecyzowanie, czy 
maksymalny odnowiony limit zgodnie z klauzulą KA006 nie może przekroczyć 500 000,00 PLN dla 
wszystkich rodzajów mienia oraz limitów i podlimitów. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
Potwierdzamy, że maksymalny odnowiony limit zgodnie z klauzulą KA006 nie może przekroczyć 
250 000,00 PLN dla wszystkich rodzajów mienia oraz limitów i podlimitów. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o potwierdzenie, że uzupełniające sumy ubezpieczenia wskazane w tabelach B, C i D nie 
stanowią prewencyjnej sumy ubezpieczenia tzn. w szczególności gdy wysokość szkody przekroczy 
wartość danego mienia odpowiedzialność Ubezpieczyciela obowiązuje jedynie do wysokości sumy 
ubezpieczenia przedmiotu szkody. 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 38 
W odniesieniu do przedstawionego wykazu budynków prosimy o uzupełnienie następujących 
informacji 
- wartość poszczególnych budynków 
- stan techniczny poszczególnych elementów budynku zgodnie z wykonywanymi przeglądami 
- informacje o remontach przeprowadzonych w budynkach, których wiek przekracza 50 lat z 
uwzględnieniem roku oraz zakresu przeprowadzonego remontu 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Brak możliwości uzyskania przedmiotowych informacji na tym etapie postępowania. 
 
Pytanie nr 39 



Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk przebudowy i 
przystosowania budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim na potrzeby  Środowiskowego Domu 
Samopomocy wraz z dobudową Sali rehabilitacyjnej etap II. Przedmiotowy zakres winien być 
ubezpieczony  w ramach ryzyk budowlano montażowych 
Odpowiedź na pytanie nr 39 
W związku z faktem zakończenia prac remontowych – brak zgody. Inwestycja zrealizowana, 
zakończona – w trakcie rozliczenia finansowego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).  
 
Pytanie nr 40 
W przypadku braku zgody na pytanie numer 39 prosimy o wskazanie wartości przedmiotowego 
mienia oraz informacje na temat etapu prowadzonych prac z przewidywanym terminem ich 
zakończenia oraz szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
przeciwkradzieżowych w miejscu prowadzenia prac. 
Odpowiedź na pytanie nr 40 
Wartość budynku – 1 008 000,00 zł.  
 
Pytanie nr 41 
W odniesieniu do paragrafu 7 wzorów umów prosimy o doprecyzowanie, że wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wymaga zgody obu stron umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 41 
Zgoda. 
 
Pytanie nr 42 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku czystych strat finansowych Ubezpieczyciel nie odpowiada 
za szkody związane z działalnością: 
- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,  
- bankową lub ubezpieczeniową,  
- leasingową,  
- dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,  
- księgową lub finansową,  
- reklamową 
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki 
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,  
- wynikające z niedotrzymania terminów 
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,  
- związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej 
- związane ze stosunkiem pracy. 
Odpowiedź na pytanie nr 42 
W związku z faktem braku wskazania wyłączeń odpowiedzialności – obowiązują wyłączenia zgodne z 
OWU Ubezpieczyciela. 
 
Pytanie nr 43 
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Potwierdzamy. 
 
Pytanie nr 44 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem 



działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione 
działalności prosimy o ich wyłączenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 44 
Potwierdzamy – Zamawiający nie posiada wysypiska ani składowiska odpadów. 
 
 
Pytanie nr 45 
W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informacje czy dotyczy ona zakresu 
analogicznego z obecnie wnioskowanym (w szczególności zakres ubezpieczenia, franszyzy/udziały 
własne, przedmiot ubezpieczenia). W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 46 
Dotychczasowy zakres ubezpieczenia obejmował: 
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 
Pytanie nr 46 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za szkody będące 
następstwem kolizji ze zwierzętami 
Odpowiedź na pytanie nr 46 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
członkom OSP pkt 3.1.21. SIWZ 
Odpowiedź na pytanie nr 47 
Brak zgody. 
 
Pytanie nr 48 
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 na pytanie nr 48 
Zgodnie z zapisami Sekcji I pkt 2.4. w odniesieniu do tych warunków ubezpieczenia, co do których nie 
ma szczegółowych uzgodnień w niniejszej SIWZ, stosuje się zapisy OWU Ubezpieczyciela. 
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