
  

 
Lipnik, dnia 21.11.2019 r. 

 

Dotyczy:  Zapytania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipnik 

 

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Programu Ubezpieczenia, Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi: 

1. Proszę o informację na temat roku budowy, powierzchni użytkowej, stanu technicznego, 
adresów lokalizacji poszczególnych budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Ponadto uzupełnienie wykazu o brakujące informacje co do rodzaju materiałów 
budowlanych z jakich wykonano poszczególne budynki (ściany, stopy, pokrycie dachu). 
Załączniki nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji. 

Odpowiedź: Z uwagi na ograniczenia czasowe oraz duże rozproszenie ryzyka brak 
możliwości podania bardziej szczegółowych informacji. 

2. Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są  z płyty 
warstwowej (ściany, dach). 

Odpowiedź: Z uwagi na ograniczenia czasowe oraz duże rozproszenie ryzyka brak 
możliwości podania bardziej szczegółowych informacji. 

3. Prosimy o informację, o jakim rodzaju mienia mowa w odniesieniu do „Tereny sportowe 
Włostów” z sumami ubezpieczenia 127 531,41 zł i 26 208,08 zł. 

Odpowiedź: jest to boisko z bieżnią i trybunami 

4. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za stawy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

5. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi 
regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje: 

a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 
b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
c) jak  są magazynowane: 

a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery 
drukarskie), 

b. odpady elektryczne i elektroniczne, 
d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 

kapitałowo z Zamawiającym), 
e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego 

do posiadania ubezpieczenie OC, 
f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze 

zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 
g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z 

odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada PSZOK.  
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6. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? 
Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest 
spalarni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem 
recyklingu lub spalarnią śmieci 

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na 
wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

8. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy 
tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich 
lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji 
przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk 
podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym 
akceptowalnym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: W zgłoszonym mieniu brak budynków w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym 

9. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej (AR - pierwsze ryzyko) 
odpowiedzialności za ryzyko mrozu w odniesieniu do: 

 Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi (w tym oznakowanie)   

 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sanitarne  

 Wiaty przystankowe znajdujące się na terenie Gminy 

 Oświetlenie 

 Zewnętrzne elementy stałe budynków i budowli np. rynny, parapety itp. oraz budowle 
wolnostojące m.in. witacze, gabloty informacyjne, boiska z infrastrukturą, szlabany, 
barierki, , tereny zielone, mała architektura, skwery, pomniki, tereny rekreacyjne, place 
zabaw, siłownie napowietrzne,  itp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko mrozu w 
wysokości 50 000,00 zł 

10. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze 
zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków)  i czy tego typy mienie 
zostało zgłoszone do ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Budynek przedszkola Lipnik 

11. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, 
artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
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12. Z uwagi na oczekiwane objęcie ochroną ubezpieczeniową witraży (szyby i inne przedmioty 
szklane), prosimy o potwierdzenie, że chodzi o takie, które nie są zabytkowe. W 
przeciwnym wypadku prosimy o informację o lokalizacji i wartości takiego mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

13. Prosimy o modyfikację zapisu: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia 
ubezpieczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego, automatycznego odtworzenia 
sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z 
obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie wniesie 
sprzeciwu na takie doubezpieczenie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia 
Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w 
systemie pro rata temporis) według stawki nie większej niż zaoferowanej w przetargu w 
złożonej ofercie przetargowej”, w taki sposób, aby doubezpieczenie odbywało się jednak na 
wniosek Zamawiającego. Niemożliwym jest kontrolowanie tego na szczeblach różnych 
wydziałów Wykonawcy (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

14. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy 
tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite 
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia. 

Odpowiedź: Mienie tego rodzaju nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia 

15. Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada mieszkania komunalne 

16. Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia 
przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, 
inne o podobnym (zbliżonym) charakterze? 

Odpowiedź: Kotłownie w budynkach, paliwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

17. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje 
solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) 
wraz z sumami ubezpieczenia oraz informację czy tego typu mienie jest przekazywane w 
posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym). 

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza instalacje solarne do ubezpieczenia, informacje 
znajdują się w tabeli nr 1 z wykazem budynków. Poz. 6, 7, 13 – Urzad Gminy, poz. 1 – SP 
Włostów, poz. 3 – ZS Lipnik. 

18. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe 
oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym 
gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) 
wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub 
szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami 
ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający posiada dwa namioty 6m. na 12m. zgłoszone są w ramach 
wartości środków trwałych urzędu gminy. 

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym 
motorowe? Jeśli tak, prosimy o: 

a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym 
powietrzu 

b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu 
przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia  

c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków  
d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie 

zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce 
przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje. 

 
Odpowiedź: Łodzie mogą znajdować się na wyposażeniu OSP, wyposażenie zgłoszone na 
pierwsze ryzyko na kwotę 250 000,00 zł 

21. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie pracownicze, uczniowskie oraz 
członków OSP, nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

22. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za wylew wód podziemnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

23. Czy w odniesieniu do ubezpieczenia dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów 
(dotyczy AR, pierwsze ryzyko) Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie sumy 
ubezpieczenia z 200 000 zł na 100 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia do wysokości 
150 000,00 zł 

24. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

25. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony 
odpowiedzialności za mienie osób trzecich, mienie pracownicze i uczniowskie, wartości 
pieniężnych oraz środków obrotowych.. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że 
odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony  
zawiadomił o tym fakcie Policję. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiając 
potwierdza, że wartości pieniężne nie są w zakresie ochrony oraz, że odpowiedzialność 
Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony  zawiadomił o tym 
fakcie Policję 

26. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustalenie jednego, wspólnego limitu w wysokości 
30 000 zł, który odnosiłby się do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu 
elektronicznego od wszystkich – zamiast dwóch oddzielnych po 30 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

27. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej /dotyczy ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego/ franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

28. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt 
elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych? Chodzi m.in. o 
sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Brak tego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 

29. W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża 
zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży 
zwykłej w odniesieniu do takiego mienia? 

Odpowiedź: Nie dotyczy 

30. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony „braku kwalifikacji” (dotyczy ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

31. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za 
szkody spowodowane nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych 
oraz chłodzących. W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości        
10 000 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

32. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za 
szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. W przypadku odmowy wnioskujemy 
o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

33. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym 
szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym 
bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w 
odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego 
specyfikę lub właściwości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

34. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

35. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 
zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie 
bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia 
mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do 
podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych 
mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie 
potencjalnego zdarzenia powodziowego.  
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Odpowiedź: Lokalizacje nie znajdują się na terenach powodziowych. 

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości     
3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka 
powodzi w wysokości 5 000 zł? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

38. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za uszkodzenie elewacji na 
skutek czynników atmosferycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

39. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) 
występuje ryzyko osuwisk? 

Odpowiedź: Na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje 
(mienie) nie występuje ryzyko osuwisk 

40. Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli 
tak, to czy jest to parking strzeżony? 

Odpowiedź: Gmina nie zarządza parkingiem strzeżonym 

41. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów obrony sądowej przed roszczeniami 
poszkodowanych (dotyczy OC) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu, który mówi o zachowania prawa 
jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania rocznego okresu umowy 
ubezpieczenia (dotyczy OC)? Ewentualnie zmianę, która mówiłaby o jednorazowym 
odtworzeniu sumy gwarancyjnej w czasie trwania całego okresu zamówienia, tj. 3 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe odnowienie sumy gwarancyjnej 
w okresie 3 lata 

43. Prosimy o zmianę /ubezpieczenie OC/ zapisu w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez 
podwykonawców, tak aby Wykonawca miał jednak prawo do regresu do podwykonawcy za 
szkody przez nich wyrządzone. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

44. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące 
sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

45. Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, 
sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez 
masowych. 
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Odpowiedź: Są to imprezy gminne niebiletowane 

46. W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie 
pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane przez podmioty 
profesjonalnie zajmujące się  taką działalnością”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

47. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z 
odwołaniem, nieodbyciem się imprezy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu OC dla ZGK odpowiedzialności 
za zalanie upraw i gruntów? – dotyczy awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

49. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z 
transportem publicznym. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
50. Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach 

mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego nie obejmuje ryzyka 
kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
51. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód 

związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych 
encefalopatii gąbczastych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
52. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z 

przeniesieniem chorób zakaźnych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

53. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność 
Wykonawcy za szkody podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, 
niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 

 
54. Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) 
dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje: 

a) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne 
obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, 

b) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w 
sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, 

c) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów, 
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d) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie 
wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących 
używania tych statków, 

e) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, 
f) masa startowa dronów 
g) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty: 

1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, 
2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS). 

 
Odpowiedź: Brak dronów w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia 

 
55. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby zabezpieczenia były zgodne z 
przepisami prawa. 
 

56. W odniesieniu do klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na mienie wyłączone z 
eksploatacji w wysokości 1 000 000,00 zł . 

 
57. Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o zniesieniu (braku lub rezygnacji) prawa 

ubezpieczyciela do regresu, to postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została 
wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej (dotyczy wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń ujętych w tej części Zamówienia). 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
58. W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca 

ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, a konstrukcja obiektów w 
nowych miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi i zalania tych miejsc po 1997 roku. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 

 
59. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
działalność. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
60. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
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61. Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 
zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź 
podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach). 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
62. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity 

odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
63. Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności 

(pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

64. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 
(Zamawiającego i Wykonawcy) 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
65. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje 

Ubezpieczającego/Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

66. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących przyjmowania do 
ubezpieczenia pojazdów nowych - z "odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zakupu 
pojazdu, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 
dni roboczych" na odpowiedzialność rozpoczyna się nie wcześniej niż z chwilą złożenia 
wniosku o ubezpieczenie pojazdu  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 
 

67. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w zakresie ubezpieczenia 
Assistance "W przypadku konieczności powrotu po samochód do zakładu 
naprawczego:[ubezpieczyciel pokrywa]koszty przejazdu po odbiór tego samochodu 
(ewentualnego zmiennika kierowcy w przypadku braku możliwości kierowania przez niego 
pojazdu)" 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie OWU wykonawcy 
 

68. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kilometrowego holowania do 
zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania na 600km 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 

 


