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

usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający Gmina Suchedniów.  

 

Pytanie 1. Prosimy o informacje jaką wartość przyjęto do odbudowy 1m 2  

Odpowiedź.  

Wskaźnik jest w opisie przedmiotu ubezpieczenia. 

 

 

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być 

pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane 

trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu. 

Odpowiedź. 

W chwili obecnej nie takiego mienia. 

 

Pytanie 3. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają 

pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Odpowiedź. 

Budynki i budowle posiadają takie zezwolenie. 

 

Pytanie 4. Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały 

zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem 

krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.  

Odpowiedź. 

Informacja jest zawarta w załączniku do SIWZ. 

 

Pytanie 5. Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacjach wystąpiła powódź.  

Odpowiedź. 

Brak takich szkód od 1997 roku. 

 

Pytanie 6.Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  

Odpowiedź. 

Brak takich szkód.  

 

Pytanie 7.Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 

mają być drogi. 

Odpowiedź. 

Tak, na Pierwsze Ryzyko  w SU  150 000 PLN. 

 

Pytanie 8.W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie 

całkowitej ich długości oraz wartości.  

Odpowiedź. 

Odpowiedź jak do pytania 7 

 

 

Pytanie 9. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?  

Odpowiedź. 

Tak o ile są wliczone w wartość drogi  -nie są odrębnym środkiem trwałym. 

 

 

Pytanie 10. W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie 

wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego 

mostu.  

Odpowiedź. 



2 

 

W chwili obecnej ze względu na nieobecność pracownika , brak możliwości udzielenia 

odpowiedzi. 

 

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 

SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odpowiedź. 

Kwestie  te regulują zapisy  zawarte w poszczególnych wzorach umów. 

 

 

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku  

z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 

składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej  

z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem.  

Odpowiedź. 

Gmina nie ma czynnego wysypiska śmieci. Śmieci odbiera firma zewnętrzna. Jedynie 

śmieci z przystanków i przy chodników zbiera własny zakład komunalny. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

Pytanie 13.  

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą 

działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, 

przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane 

rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź. 

Wymienione podmioty nie są objęte ubezpieczeniem 

 

Pytanie 14.  

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu 

organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że 

pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich 

pokazów.  

Odpowiedź. 

Pokazy będą organizowane przez podmioty profesjonalne. 

 

Pytanie 15.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie 

obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, 

motorowodnymi, lotniczymi.  

Odpowiedź. 

Nie planuje się tego typu imprez  

 

 

Pytanie  16.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy 

związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, 

speleologia, rafting, canyoning itp.  

Odpowiedź. 

Nie planuje się tego typu imprez  

 

Pytanie 17.  
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Prosimy o potwierdzenie, że organizacja pokazów sztucznych ogni będzie powierzana 

profesjonalnym podmiotom zawodowo trudniącym się tego rodzaju działalnością i 

Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów.  

Odpowiedź. 

Pokazy będą organizowane przez podmioty profesjonalne. 

 

Pytanie 18  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z 

przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. W przypadku braku 

potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o: a) wprowadzenie limitu dla 

tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 

dogodnego dla Zamawiającego.  

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC 

za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z 

przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla 

Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).  

Odpowiedź: 

Nie jest prowadzona tego typu działalność – nie jest wykluczone, że powstaną punkty 

przyjmowania odpadów posegregowanych, nie będą one jednak segregowane przez 

podmiot należący do zamawiającego. 

 

 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci. W przypadku braku 

potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w 

wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku 

naturalnym spowodowane posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem 

wysypiska śmieci (lub innego  

dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia).  

Odpowiedź. 

Brak czynnego wysypiska śmieci.  

 

Pytanie 20 

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 

utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:  

a.  

Gdzie się znajduję – adres 

Odpowiedź 

Brak czynnego wysypiska śmieci.  

 

b.  

Od kiedy funkcjonuje 

Odpowiedź. 

j/w 

c.  

Na jak dużym obszarze 

Odpowiedź. 

j/w 

d.  

Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy  

Odpowiedź. 

j/w 

e.  
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rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)  

Odpowiedź. 

 

f.  

Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska  

Odpowiedź. 

j/w 

 

Pytanie 21.  

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do 

oferty, na  

podstawie umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.  

Odpowiedź. 

Kwestie te regulują wzory umów  

 

Pytanie 22.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej 

odpowiedzialności ubezpieczonego.  

Odpowiedź. 

Zakres ubezpieczenia  jest podany jest w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 23.  

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w 

tym w zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka, jest kwestią 

nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie postanowienia OWU 

Wykonawcy.  

Odpowiedź. 

Kwestie te regulują  odpowiednie zapisy we wzorach umów. 

Pytanie 24.  

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i 

utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (...) - prosimy o informacje czy możliwa jest 

modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej 

szkodzie.  

Odpowiedź. 

Brak zgody na zmianę zapisów obligatoryjnych  

 

Pytanie 25.  

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki  wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do 

zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ  

Odpowiedź. 

Kwestie te regulują  odpowiednie zapisy we wzorach umów.  

 

 

 

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych  

 

 

Pytanie 26. 

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „uszkodzenie silnika pojazdu 

wskutek zassania wody oraz uszkodzenie pojazdu wskutek wjechanie w rozlewisko – 

dotyczy sytuacji gdy pojazd wjechał nagle w takie rozlewisko wody będącej skutkiem 

deszczu nawalnego lub powodzi”.  

Odpowiedź. 
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Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu 

Pytanie 27. 

Prosimy o zmianę zapisu „Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy szkodach 

częściowych niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy wszystkich części 

zużytych do naprawy, również wymiany  

nadwozia” na „Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy szkodach częściowych dla 

pojazdów do 13 roku eksploatacji – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, 

również wymiany nadwozia”.  

Odpowiedź. 

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu 

 

Pytanie 28. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance wymaga wynajmu pojazdu 

zastępczego na minimum 5 dni. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o 

modyfikację treści SIWZ wprowadzając zapis, iż zakres Assistance wymaga wynajmu 

pojazdu zastępczego na minimum 5 dni.  

Odpowiedź. 

Minimalny okres najmu pojazdy zastępczego w ubezpieczeniu ASS wynosi 5 dni. 

 

Pytanie 29. 

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do 

zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odpowiedź. 

Kwestie te regulują  odpowiednie zapisy we wzorze umowy. 

 

Pytanie 30.Wnosimy o skrócenie okresu zamówienia do 12 miesięcy a w przypadku 

braku zgody o wprowadzenie do umowy poniższej klauzuli: 

Klauzula wypowiedzenia umowy 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 

ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek 

rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do 

składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy 

ochrony udzielanej  w pierwszym lub drugim okresie rozliczeniowym, przekroczy 

40%; 

2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków 

reasekuracyjnych, 

4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu 

Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

Odpowiedź. 

Umowa zawierana jest na 1 rok. 

Pytanie 31. 

Zał. Nr 8 Wnosimy o usunięcie z zał. nr 8 wzór umowy do zadania A: 

-  § 2 pkt. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z OPCJI automatycznego 

przedłużenia terminu  wykonania zamówienia o kolejne 12 miesięcy. O zamiarze 

skorzystania z niniejszej OPCJI Zamawiający musi  poinformować Wykonawcę najpóźniej 

na 30 dni przed wygaśnięciem umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy 
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w dodatkowym okresie. Nie może także zmieniać warunków wykonania oraz warunków 

finansowych 

- § 7 Likwidacja szkód pkt. 5 Przy wypłacie odszkodowania  Ubezpieczyciel nie może 

przedłużać  wypłaty odszkodowania ponad termin przewidziany w art. 817§ 1 i 2 K.C. 

powołując się na zapisy w OWU  warunkujące jego wypłatę od zakończenia postępowania 

wyjaśniającego prowadzonego przez Policję oraz Prokuraturę lub prawomocnego wyroku 

sądu, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa.  

- § 11 pkt 1,2,3,4,5,6 .  

Odpowiedź.  

W umowie nie ma opcji przedłużenia umowy. Nie wyrażamy zgody na wyłączenie               

z umowy § 7 oraz § 11 – gmina jest jednostką sektora finansów publicznych, w umowach 

istnieje obowiązek naliczania kar umownych. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej  

Pytanie 32.  

Koszty dodatkowe w kontraktowej odpowiedzialności Zamawiającego – wnosimy o 

wykreślenie 

• Koszty wynagrodzenia Adwokata lub Radcy Prawnego, -prosimy o dopisanie –pod 

warunkiem iż koszty są pokrywane jeżeli Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na pokrycie tych 

kosztów 

 Koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym cywilnym obejmujące opłaty 

i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego 

postępowania, tylko jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na 

ustalenie odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej 

wysokości. – prosimy dopisać pod warunkiem iż spór musi być  prowadzony w 

porozumieniu z Ubezpieczycielem 

 Koszty sądowe związane z postępowaniem karnym lub sądowo-administracyjnym 

obejmujące opłaty i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający, tylko 

jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej 

wysokości.- prosimy dopisać  pod warunkiem iż koszty te są pokrywane pod warunkiem 

iż Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów 

 Koszty postępowania pojednawczego,  - prosimy dopisać pod warunkiem iż koszty 

są pokrywane jeżeli Ubezpieczyciel wyraziła zgodę na pokrycie tych kosztów 

 Koszty notarialne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, do 

poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego  postępowania; 

zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną zasądzone prawomocnym 

orzeczeniem sądu. – prosimy o wykreślenie 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie 33. 

Koszty dodatkowe w kontraktowej odpowiedzialności Zamawiającego: 

 Koszty mające na celu ograniczenie szkody w zakresie kontraktowej 

odpowiedzialności Zamawiającego związanej z dostawą wody pitnej odbiorcom 

indywidualnym                                      i instytucjonalnym,  gdy wskutek skażenia 

bakteriologicznego lub chemicznego wodociągu lub ujęcia wody, Zamawiający musi 

ponieść dodatkowe koszty związane  z: 

a)  dowozem wody odbiorcom (koszty transportu własnego wody bez narzutu na 

zysk oraz koszty transportu obcego),  

b) koszty związane z odkażaniem wodociągu, przepompowni lub ujęcia. 

      Do kwoty 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 

okresu ubezpieczenia. – prosimy o wykreślenie, 

 

Odpowiedź. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia 

 

Pytanie 34. 

Interwencja uboczna  - wnosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia 

 

Pytanie 35. 

5. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową, 

kontraktową  oraz za Produkt  wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 

wymienionych w SIWZ  w zakresie: 

• Związane z  przeprowadzaniem przez Ubezpieczającego lub jego jednostki 

organizacyjne  imprez,  w tym imprez masowych jako organizator lub 

współorganizator  (dożynki, imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe, plenerowe, 

festiwale, imprezy okolicznościowe) nie podlegające  obowiązkowemu ubezpieczeniu 

na podstawie Ustawy   o bezpieczeństwie imprez masowych.  Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność  odszkodowawczą za czyny 

niedozwolone oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

organizatora imprezy wyrządzoną uczestnikom imprezy, wykonawcom oraz 

podwykonawcom ( w tym również sędziom i zawodnikom na amatorskich zawodach                   

i turniejach sportowych).  Dodatkowy podlimit odpowiedzialności z  Sumą 

Gwarancyjną 300.000 PLN na szkody spowodowane  użyciem sztucznych ogni lub 

fajerwerków gdy pokaz wykonywany jest przez profesjonalne podmioty. Ubezpieczony 

nie  ma obowiązku informować Wykonawcy o terminie  i charakterze imprezy, gdy 

jest ona przeprowadzana na terenie lub obiektach stanowiących własność gminy. – 

prosimy o potwierdzenie iż dla szkód spowodowanych użyciem sztucznych ogni ustala 

się podlimit a nie odrębną SG 

• Niezależnie od odpowiedzialności Placówek Oświaty z tytułu posiadania mienia 

i prowadzonej działalności dydaktycznej i oświatowej objęta jest odpowiedzialność 

cywilna nauczycieli  

w trakcie wyjazdów na wycieczki szkolne, wyjazdy na turnieje, zawody sportowe i 

olimpiady szkolne do innych placówek oświatowych, prowadzenie siłowni 

w placówkach oświaty, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez oraz 

zawodów sportowych i artystycznych na terenie placówek oświatowych, 

bez względu na charakter imprezy. – prosimy o potwierdzenie iż szkody 

wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy masowej podlegającej 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC jest wyłączona z ochrony 

 Wyrządzone  w  związku  z  administrowaniem i posiadaniem dróg, chodników  oraz  

innej  infrastruktury  znajdującej  się    w  pasie  drogowym, placach, ulicach, 

terenach zielonych (parki, zieleńce), drogach wewnętrznych, osiedlowych, 

chodnikach oraz innych nieruchomościach stanowiących własność gminy lub 

zarządzanych i administrowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Niezależnie 

od podstawy roszczenia ochroną  objęta jest odpowiedzialność cywilna między 

innymi  za  szkody  spowodowane lub będące skutkiem : 

- złego stanu jezdni, poboczy i chodników wynikających z uszkodzeń  nawierzchni  

w postaci ubytków,  zapadnięć, kolein, przełomów lub wyrw,  

- występowania namulisk na jezdni po opadach deszczu 

-  nierówności poboczy (zaniżenia lub zawyżenia ), 

- uszkodzenia wywołane podtopieniem obiektów budowlanych lub pól uprawnych 

wywołane niedrożnością przepustów    i rowów odwadniających, - prosimy o 

wykreślenie 

- nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub 

prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, - jeżeli obiekty będą 

prawidłowo oznakowane to za co Wykonawca ma odpowiadać? 

- inne,  nie  zdefiniowane  powyżej. 
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 Powodujące  roszczenia  pomiędzy  podmiotami/osobami  ubezpieczonymi na  

podstawie tej samej umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy podmiotami/osobami 

objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami, niezależnie od podstawy 

roszczenia. Podlimit  sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego  300 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia. – prosimy aby szkody wyrządzone przez 

podwykonawców ubezpieczonym zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej 

Odpowiedź.  

Potwierdzamy, że w ubezpieczeniu OC imprez , ochrona obejmuje nie obejmuje imprez 

dla których istnieje obowiązek ubezpieczenia na podstawie ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 36.  

a) Pracownikiem w rozumieniu niniejszej klauzuli jest: 

 osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 

lub spółdzielczej umowy o pracę, 

 osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia 

lub umowy o świadczenie usług, w tym prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, pod warunkiem jednak, że wykonują umowę pod bezpośrednim 

kierownictwem Zamawiającego, - prosimy o wykreślenie zaznaczonego zapisu 

 Osoba fizyczna zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonania 

pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego,- prosimy                  

o wykreślenie zaznaczonego zapisu 

  Osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego w oparciu o umowy o staż, 

praktyki absolwenckie lub porozumienie o wolontariat, 

 Osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie kontraktu 

menadżerskiego, także te które prowadza własną działalność gospodarczą,- 

prosimy o wykreślenie zaznaczonego zapisu 

 Osoby wykonujące inne  niż powyższe rodzaje pracy, pod kierownictwem                          

i nadzorem Zamawiającego zgodnie z art. 430 Kodeksu Cywilnego.  

 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych                    

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 37.  

Czyste straty finansowe dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i 

kontraktowej tj. szkody nie związane ze szkodami na osobie lub mieniu w tym 

spowodowane brakiem możliwości skorzystania z rzeczy/mienia przez 

Poszkodowanego. Wykonawca nie odpowiada za szkody:  

a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 

b) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej 

konkurencji lub prawa antymonopolowego,  

c) Wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały 

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

d) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama 

umową ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu, 

e) Wynikające z działalności reklamowej, 

f) Wyrządzone przez wadliwy produkt, 

g) Wynikające z ustalonych kosztorysów, 

h) Polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części 

lub całości przedmiotu umowy, 

i) Związanych ze stosunkiem pracy,  

Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie 

12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Udział własny   w każdej szkodzie,  10 % 

wartości szkody, nie mniej  niż 1 000 PLN. Wykonawca fakultatywnie ma prawo 
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zmienić rodzaj  udziału własnego w szkodzie z bezwarunkowego na warunkowy. w 

odniesieniu do Czystych strat finansowych prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń 

o te które występują w naszych owu a nie są uwzględnione w treści zaproponowanej 

przez Zamawiającego 

 Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich - ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem 

zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze 

archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim. Obejmuje również wszystkie 

szkody powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, 

wilgoci, dymu, sadzy. Limit odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno  i wszystkie 

zdarzenia.  prosimy o wykreślenie zaznaczonego zapisu 

Dotyczy zakresu podstawowego i klauzul dodatkowych. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych  w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 38.  

Ponadto prosimy o potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 

będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy, w tym wyłączenia w nich zawarte.  

Odpowiedź. 

Kwestie te regulują wzorce umów. 

 

Pytanie 39. 

Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich – wnosimy o wykreślenie :”gotówki, 

dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim” 

oraz „powolne działanie temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy” 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 40. 

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu zarządzania drogami franszyzy 

redukcyjnej 1 000 zł. 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 41 

Podanie informacji jakie prace podziemne przeprowadza klient, jakie są planowane w tym 

zakresie prace do wykonania w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź. 

Prace podziemne związane są z ewentualnym usunięciem awarii sieci wodociągowej                   

i kanalizacyjnej lub budowie przyłączy. 

 

Pytanie 42. 

Czyste straty finansowe: OC Gminy – czyste straty finansowe: prosimy o podanie  

 czy specyfika działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta wskazuje na 

konieczność włączenia do ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych,  

 wskazać scenariusze szkodowe zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony. 

Odpowiedź. 

Specyfika prowadzonej działalności jak  najbardziej uzasadnia posiadanie  w zakresie 

ochrony czystych strat finansowy. Bogate orzecznictwo sądów tylko tę tezę potwierdza. 

 

Pytanie 43. 

Prosimy o podanie obrotu za ostatni rok lub planowany na bieżący . 

Odpowiedź. 

Budżet Gminy na rok 2016 – przychody – 37 701 454 PLN 
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Pytanie 44. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych - czy na 

potrzeby niniejszego rozszerzenia może obowiązywać treść poniższej klauzuli   

Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  

Ubezpieczyciel 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.  Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,  

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, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz 

przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu obligatoryjnych w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 45. 

Szkodowość: prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich trzech lat. 

Odpowiedź. Zgodnie z tabelą w punkcie  1.1 w dalszej części. 

 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie 46. 

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 EUR, franszyzy redukcyjnej: 500 zł  

Odpowiedź.  

Brak zgody Zamawiającego 

 

Pytanie 47.   

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające     

w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności: 
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 ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.);  

 ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki             

i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

 rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

Odpowiedź.  

Poszczególne budynki posiadają zabezpieczenia zgodne z Ustawą o ochronie 

przeciwpożarowej  i aktów wykonawczych jak również  Ustawy w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg stanu 

prawnego z daty  uzyskania  przez nie zezwolenia na użytkowanie wydane 

przez Nadzór Budowlany.  

 

Pytanie 48. 

Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie 

w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 931). 

Odpowiedź.  

Warunki są spełnione. 

 

Pytanie 49. 

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie                  

z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity 

ustawy Prawo Budowlane. 

Odpowiedź.  

Obiekty budowlane stanowiące własność zamawiającego są użytkowane zgodne                  

z przepisami prawa budowlanego. 

 

Pytanie 50. 

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź.  

Zamawiający  wykonuje regularnie wszystkie przeglądy o jakich mowa w Ustawie: 

a) przeglądy roczne i pięcioletnie  

b) 2 razy w roku  

c) Raz na 5 lat 

d) 1 raz w roku 

e) 1 raz w roku 

f) Brak 

g) 1 raz w roku 

h) 1 raz w roku  

i) 2 razy w roku 
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Pytanie 51. 

 Punkt 12 

 Klauzula nr 3  – prosimy o wykreślenie   

 Klauzula nr 4 – prosimy o „wyłączenie gotówki”   

 Ppkt 14) Klauzula  - kosztów… j) zwiększone koszty robocizny i materiałów przy 

odtwarzaniu mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym -  prosimy o 

wykreślenie 

ppkt 20) – szkody spowodowane przez przesiąkanie – prosimy o wykreślenie 

Odpowiedź. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie  z punkt 12 ppktów: 3, 4, 

14 i 20. 

Pytanie 52. 

Prosimy o podanie dokładnego opisu konstrukcji poszczególnych budynków zgłoszonych 

do ubezpieczenia oraz zabezpieczeń ppoż i przeciw kradzieżowych w odniesieniu do 

każdego budynku. 

Odpowiedź. 

Konstrukcja budynków jest podana w załącznikach do SIWZ, zabezpieczenia 

przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa, zabezpieczenia przeciw 

kradzieżowe zgodne   z klauzula zabezpieczeń – poszczególne obiekty lub pomieszczenia 

posiadają zabezpieczenia wyższej klasy.  

 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Pytanie 53.  

Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 500 zł  

Odpowiedź.  

Brak zgody. 

 

Pytanie 54. 

 Klauzula szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie …  - 

prosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli – dodaje jednak do niej zapis : 

„ochrona określona w niniejszej klauzuli będzie obowiązywać, pod warunkiem, że sprzęt 

komputerowy zabezpieczony jest programami antywirusowymi”.   

  

Zadanie C. 

Pytanie 55. 

Ubezpieczenie NNW członków OSP   - forma bezimienna 

 Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia: 

Zakres  ochrony obejmuje: „drogę do jednostki „ oraz „w tym również zawał i udar 

mózgu”. 

Odpowiedź.  

Oprócz udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach ochroną objęta jest także droga                   

z miejsca zamieszkania ubezpieczonego na miejsce zbiórki lub prowadzonych  działań jak 

również powrót    z miejsca prowadzonych działań do miejsca zamieszkania 

ubezpieczonych – ochroną objęta jest również śmierć wskutek zawału serca lub udaru                

w trakcie akcji ratowniczej lub ćwiczeń – pod warunkiem, że nie są one następstwem 

choroby przewlekłej. 

Pytanie 56. 

Ubezpieczenie NNW członków OSP   - forma imienna 

 Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia: 

Wysokość jednorazowych odszkodowania ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy                   

z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
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 i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242, 1442 z późniejszymi zmianami) oraz 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 

grudnia 2003r w sprawie przyznania świadczeń strażakom jednostek ochrony 

przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

Odpowiedź.  

Jest dla nas niezrozumiały wniosek o wykreślnie podstawy ustalenia jednorazowego 

odszkodowania – wg aktualnego stanu prawnego wysokość jednorazowego 

odszkodowania ustalana jest zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

 

Pytanie 57.  

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ochrony 

ubezpieczeniowej publicznej infrastruktury drogowej, mostowe (w tym drogi publiczne, 

mosty, wiadukty, tunele itp.). 

Odpowiedź. 

Odpowiedź jak w pytaniu 9. 

 

Pytanie 58.  

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną 

ubezpieczeniową w tamach ryzyka terroryzmu ataku biologicznego, chemicznego oraz 

nuklearnego. 

Odpowiedź. 

Ryzyko terroryzmu jest w zakresie fakultatywnym 

Pytanie 59. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach ubezpieczanej działalności Zamawiającego oraz 

ubezpieczonych jednostek organizacyjnych nie ma działalności polegającej na posiadaniu, 

zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni 

itp. 

Odpowiedź 

 jak w pytaniu nr 12 – brak wysypisk 

 

Pytanie 60.  

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści 

jn.:Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 

ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego 

dokonać wyłącznie z ważnych powodów.  

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 

wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych 

odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 

miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – 

przekroczy 60% . 

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia 

wymogów umowy ubezpieczenia; 

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie 

staje się należna i/lub wymagalna. 

Odpowiedź.  

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt, że zamówienie obejmuje 12 miesięcy. 

 

1.1 

Przekazujemy aktualny na dzień 10.03.2017 r. stan wypłaconych odszkodowań oraz 

istniejących rezerw za 3 ostatnie lata jn.: 
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PRODUKT 
GŁÓWNY 

UBEZPIECZAJĄCY 
DATA 

ZGŁOSZENIA 

REZERWA 
SZKODOW

A 
WYPŁATA 

SZKODOWA OPIS 

OC 
Urząd Miasta i Gminy 
w Suchedniowie 2014-05-29 

0 0 OC, uraz ciała 

OC Gmina Suchedniów 

2016-02-18 

0 1 582 
Uszkodzenie instalacji gazowej 
przez koparkę 

OC Gmina Suchedniów 
2016-09-22 

0 0 
Uszkodzenie pojazdu marki 
Renault Scenic w wyniku 
najechania na śrubę 

OC Gmina Suchedniów 2014-03-17 0 0 OC, uraz ciała 

OC 
Urząd Miasta i Gminy 
w Suchedniowie 2014-06-11 

0 40 327 OC- uraz ciała 

OC 
Urząd Miasta i Gminy 
w Suchedniowie 2014-08-14 

0 12 177  OC- uraz ciała 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2014-08-22 

0 6 263 
Pożar w pomieszczeniu 
gospodarczym 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2015-11-13 

0 2 583 
Podpalenie tablicy informacyjnej 
Urzędu 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2015-12-02 

0 2 583 
Podpalenie tablicy informacyjnej 
Urzędu. 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2016-04-28 

0 1 155 
kradzież lampy oświetleniowej 
typu Led 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2016-06-15 

0 3 845 Kradzież lamp oświetleniowych 

FIRE_ALL 
RISK 

Gmina Suchedniów 

2017-01-16 

30 000 0 
Uszkodzenie pompy głębinowej w 
wyniku przepięcia. 

Razem: 
 

 

30 000 70 514 
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