
Pytania/wnioski i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania  znak Or.271.1.2017. na usługę 

ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający 

Gmina Suchedniów.  

 

Pytanie1 

Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli  tak 

to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły. 

Odpowiedź. 

Nie są planowane w roku 2017 

Pytanie 2 

Proszę o wprowadzenie wyłączeń w OC za Szkody środowiskowe o treści: 

1) koszty przywrócenia środowiska do stanu istniejącego przed szkodą, 

2) szkody powstałe w wyniku kumulacji następstw wielu pojedynczych zdarzeń, 

3) szkody wynikające z posiadania i użytkowania urządzeń, obiektów i instalacji 

przeznaczonych do finalnego składowania odpadów. 

4) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i substancji 

szkodliwych dla środowiska, 

5) koszty usuwania substancji szkodliwych dla środowiska z nieruchomości, która jest 

własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 

6) szkody powstałe w wyniku: świadomego niestosowania przez Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego ustaw, zarządzeń lub urzędowych regulacji, których celem jest ochrona 

środowiska, nieprzestrzegania dyrektyw i instrukcji dla użytkowników załączonych przez 

producenta w zakresie ich stosowania; nieprzestrzegania regularnych kontroli, badań lub 

konserwacji urządzeń lub świadomego nie przeprowadzania koniecznych napraw, 

7) wszelkie grzywny, kary umowne, odszkodowania za straty moralne lub koszty 

zadośćuczynienia wynikające bezpośrednio z wycieku, emisji lub innej formy przedostania się 

do wody, gruntu lub powietrza substancji niebezpiecznych. 

Odpowiedź.  

Obowiązuje treść klauzuli wg OWO OC Wykonawców 

 

Pytanie 3 

Proszę o wprowadzenie wyłączeń w OC za Szkody wynikłe z działania młotów, kafarów i 

walców o treści: 

1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu 

przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień, 

2) wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac, 

3) będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie 

zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników. 

Odpowiedź.  

Zgoda na wprowadzenie zapisu. Nie ma faktycznie ryzyka po stronie zamawiającego.  

 

 

 

Pytanie 4 

Proszę o wprowadzenie wyłączeń w OC za Szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach o 

treści: 

1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu 

przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień, 

2) wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac, 



3) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów techniczno – 

budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, zasad wiedzy technicznej oraz 

wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, 

4) wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów lub walców, o ile strony nie umówiły 

się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o Klauzulę nr 16, 

5) będące następstwami szkód rzeczowych innych niż straty rzeczywiste. 

Odpowiedź. 

Brak zgody na wprowadzenie wyłączeń – prace ziemne jakie są wykonywane to jedynie 

usuwanie awarii  wodno-kanalizacyjnych.. 

 

Pytanie 5. 

      Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być odpowiedzialność za Szkody 

środowiskowe powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

Odpowiedź. 

Tak – fakultatywnie  

 

Pytanie 6 

      Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej w wysokości 

500,- zł. 

     Odpowiedź.  

      Brak zgody na zmianę. 

 

Pytanie 7 

Proszę podać częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów 

wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

Odpowiedź. 

Zgodnie z przepisami – 1 raz  w roku  

 

Pytanie 8 

Proszę podać maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (ubezpieczenie dróg) 

Odpowiedź.  

Zgodnie z zapisami w SIWZ 

 

Pytanie 9 

Proszę podać sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie 

dziur i stawienia znaków). 

Odpowiedź. 

Tak jak w odpowiedzi do pytania 8 

Pytanie 10 

Proszę o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są 

przewidziane na rok bieżący. 

Odpowiedź. 

Stan dróg dobry. Remonty prowadzone są stale. Masą zimną przez cały rok, a gorącą w 

okresie wiosna – jesień.  

Pytanie 11 

Proszę o podanie szkodowości za okres ostatnich 3 lat zgonie z poniższą tabelą: 

 

Produkt Główny 

Ubezpieczający 

Data 

powstania 

szkody 

Rezerwa 

szkodowa 

Wysokość 

wypłaty 

szkody 

Opis 



      

      

 

Odpowiedź. 

Odpowiedź została udzielona w punkcie 1.1  w odpowiedziach z dnia 16.03.2017r. 

 

Pytanie 12 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.03.2017 r. godz. 12:00.  

Odpowiedź. 

Brak zgody na przesuniecie terminu składania ofert 

 

Pytanie 13 

  Odnośnie klauzul fakultatywnych i ryzyka terroryzmu, prosimy o wyłączenie chemicznego,     

biologicznego i nuklearnego.  

 Odpowiedź: Obowiązuje treść klauzuli wg OWU OC Wykonawcy, 

 Pytanie 14 

Odnośnie Załącznika nr 2 do zapytania znak sprawy: ORA.2530.1.2017- wzór umowy do 

zadania „A”, prosimy o usunięcie § 2 ust. 2, gdyż nie ma w SIWZ opisu takiej opcji.  
 Odpowiedź: 

  Potwierdzamy, że błędnie we wzorach umów występuje zapis o OPCJI. 

   Pytanie 15 

W związku, że Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej publiczną infrastrukturę 

drogową i mostową prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego przedmiotu                     

z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk na zdarzenia nazwane. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę, by w odniesieniu  wyłącznie do infrastruktury drogowo mostowej 

zakres ochrony ograniczyć do ryzyk nazwanych w wariancie PEŁNYM jaki posiada dany 

Wykonawca. 
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