
  

 
Lipnik, dnia 22.11.2019 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. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
2. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 4.12.2019 r. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
3. Odnośnie podanej szkodowości prosimy informację o rezerwach oraz przyczynach  szkód. 
 

Odpowiedź: Dostępne informacje znajdują się w tabeli nr 5, rezerw brak. 
 
4. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia w sprzęcie 

elektronicznym z 30% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

5. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego środkach trwałych i 
wyposażeniu z 30% do 20% łącznej sumy ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

6. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków 
trwałych, klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji. Klauzule te naszym zdaniem odnosi się do 
ubezpieczenia mienia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wyłączenie z ubezpieczenia OC klauzuli 
likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych, nie ma zgody na wyłączenie z ubezpieczenia OC 
klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji. 
 

7. Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do katalogu klauzul fakultatywnych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

8. Odnośnie klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że przyszłe lokalizacje będą 
spełniały wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Odpowiedź: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa 
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9. Prosimy o potwierdzenie, że limit określony w Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców  15 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy również ubezpieczenia OC. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

10. Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni roboczych od 
daty otrzymania zgłoszenia”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 
11. Klauzula 23 – warunków i taryf: prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli 

nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że 
klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 
 

12. Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji. Prosimy o zmianę treści klauzuli na następującą: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach 
wyłączonych z użytkowania przez  okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich 
mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są 
sprawne technicznie i gotowe do użycia, 
4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została 
usunięta woda, inne ciecze oraz para, 
5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do 
likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

13. Prosimy o doprecyzowanie jakie dokładnie zabezpieczenia ma na myśli Zamawiający pisząc: 
„ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom dla budynków, urządzeń i instalacji, które są 
wyłączone z eksploatacji, lub w czasie trwania umowy ubezpieczenia zostaną wyłączone (a 
także jeśli zostaną przekazane ubezpieczonemu w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
jako mienie wyłączone z eksploatacji), pod warunkiem, że mienie to jest należycie 
zabezpieczone”. 

Odpowiedź: Mienie jest zabezpieczone w sposób wystarczający według Zamawiającego w 
zależności od potrzeb. 
 

14. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe dot. Klauzula 29 – wyłączenia mienia z 
eksploatacji – prosimy o dodanie: postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do 
mienia wyłączonego z eksploatacji z powodu złego lub awaryjnego stanu technicznego, a 
także mienia przeznaczonego do rozbiórki lub „zezłomowania”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
15. Klauzula 30 – usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu 

kwotowego odpowiedzialności wykonawcy – 10% wartości powstałej szkody, jednak nie więcej 
niż 200.000 zł (lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego). 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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16. Klauzula 33 – katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód 
wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
17. Klauzula 33 – katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w 

budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
18. Klauzula 36 – okolicznościowa – prosimy o dodanie „(…) bez konieczności oczekiwania na 

prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile 
postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie 
wysokości należnego odszkodowania. (…)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
19. Klauzula 40 – wyrównania sum ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma 

zastosowanie do sum ubezpieczenia zadeklarowanych w systemie sum stałych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
20. Dot. Klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym - 

prosimy o podanie najmniejszej odległości między ubezpieczonymi budynkami, budowlami 
(mieniem otaczającym) 

Odpowiedź: Z uwagi na duże rozproszenie ryzyka nie ma możliwości zebrania 
szczegółowych informacji, niektóre budynki mogą do siebie przylegać. 

21. Klauzula zalaniowa – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
22. Odnośnie klauzuli aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie 

było objęcie ochroną szkód: 
a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych 
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź:  
a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych – zamawiający potwierdza  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego – zamawiający potwierdza 
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych – zamawiający nie potwierdza 

23. Prosimy o dopisanie w klauzulach miejsc ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia OC, 
że obejmują wyłącznie teren RP. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

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

przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
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25. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy 
lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną 
– prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały 
miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. 

 
Odpowiedź: W tabeli nr 5 znajdują się szkody jakie wystąpiły w ostatnich 3 latach. 
Zamawiający ubezpieczony był w zbliżonym zakresie. 
 

26. Prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 
29.10.2019 r. 

 
Odpowiedź: Informacje o szkodach są z dnia 01.11.2019 
 

27. W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 
prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 
„Ubezpieczony jest obowiązany do: 
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 
72 godzin, 
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 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”.  
Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 
odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 
kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 
 

28. Prosimy o podanie informacji: kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie 
trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg?  
 
Odpowiedź: Remonty dróg odbywają się na bieżąco w zależności od potrzeb. 
 

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie 
dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) 
oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
30. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 
nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych 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. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

32. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 
niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 
 

33. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z 
tytułu wykonywania władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 
34. Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty 

finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i 
ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
35. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli warunków i taryf 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
36. Odpowiedzialność za koszty dodatkowe (np. koszty ekspertów, rzeczoznawców, obrony 

sądowej) prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w ramach limitu na jedno i 
wszystkie zdarzenia w wys. maks. 20% sumy gwarancyjnej. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

37. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC działalności zapisu: „Zamawiający 
zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu 
doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty 
odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w przetargu zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową. W przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, 
Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w 
systemie pro rata) według stawki nie większej niż w zaoferowanej w przetargu ofercie” lub 
opcjonalnie o odstąpienie od wymogu zachowania stawek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
38. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez bezpańskie 

zwierzęta do 50 000 zł. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

39. Prosimy o dopisanie, że pokrywane koszty będą w granicy sumy gwarancyjnej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 
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40. Prosimy o potwierdzenie, że kolejne zgłaszane do ochrony jednostki podległe będą miały 
rodzaj wykonywanej działalności analogiczny z już objętymi ochroną jednostkami oraz będą 
spełniać wymogi zabezpieczeń ppoż, i przeciwkradzieżowych ujęte w obowiązujących 
przepisach. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
41. Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było żadnych roszczeń z OC zarządcy 

dróg. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje USA, Kanady i Australii. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 

43. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po 
zebraniu danych do programu ubezpieczenia nie dotyczy OC, jeśli tak to podanie w jakim 
zakresie mają one mieć zastosowanie do OC 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 

 
44. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone 

w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
- 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: Zmawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe były zgodne z wymogami prawa 

 
45. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; 
- sprzętu przeciwpożarowego; 
- instalacji elektrycznej i odgromowej; 
- instalacji gazowej; 
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
- instalacji gazów medycznych; 
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
- instalacji ciśnieniowych; 
- urządzeń dźwigowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający stara się aby przeglądy dokonywane były regularnie. 
 

46. Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
47. Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: 

dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynnowania, stolarki 
okiennej, elewacji) 
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Odpowiedź: Stan techniczny budynków jest dobry 
48. W odniesieniu do  

a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub  
b) pustostanów, budynków wyłączonych z eksploatacji  
Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

49. W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych, roku budowy dla wszystkich budynków. 

Odpowiedź: Informacje znajdują się w tabeli nr 1 z wykazem budynków  
50. Prosimy o podanie lokalizacji budynków i budowli. 

Odpowiedź: Informacje znajdują się w tabeli nr 1 z wykazem budynków 
51. Prosimy o wyjaśnienie zapisów z wykazu budynków: Budowa chodnika Włostów, Zbiornika 

podziemny Łowinica 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony został chodnik w miejscowości Włostów oraz 
zbiornik podziemny w Łowinicy. 

52. W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, 
całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o 
informację o ich lokalizacji, długości przęseł, opis konstrukcji. 

 
Odpowiedź: Stan dróg jest dobry, łączna długość – 103 km, wartość – 21 990 510,10 zł 
Do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko są zgłoszone małe mostki i przepusty znajdujące się na 
terenie gminy. 
 

53. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź: W poprzednich umowach brak franszyz i udziałów własnych, zgłoszone 
lokalizacje były dotychczas objęte ochroną. 
 

54. W odniesieniu do zabytków wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

55. W odniesieniu do zapisu: 
„Ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego wyrazi zgodę na odbudowę 
zniszczonego mienia (budynku/budowli) w innej lokalizacji lub przy zastosowaniu zmienionej 
konstrukcji, technologii odbudowy. Zmiana w odbudowie zniszczonego mienia wynikać musi z 
wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), obowiązujących 
przepisów prawa, warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego” 
prosimy o dodanie zastrzeżenia – że odszkodowanie nie przekroczy kwoty należnej, gdyby 
odbudowa nastąpiła w dotychczasowej lokalizacji przy zastosowaniu dotychczasowej 
konstrukcji i technologii odbudowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
56. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta 

bądź wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł lub innego odpowiedniego dla 
Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
57. W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
58. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla dewastacji do 50 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
59. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek błędnego działania 

człowieka bądź wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego odpowiedniego dla 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
60. W odniesieniu do "Wykazu szkód” prosimy o podanie liczby i wysokości rezerw oraz o podanie 

szkodowości za ostatnie 5 lat. 

Odpowiedź: Szkodowość znajduje się w tabeli nr 5, brak rezerw. 
61. § 7 umowy – wzór (dot. I części zamówienia) – prosimy o dodanie zapis „zgodnie z 

postanowieniami klauzuli czasu ochrony” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
62.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej wszelkie limity wskazane w SIWZ 

są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rozliczeniowym). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
63. W odniesienie do zapisu (we wszystkich rodzajach ubezpieczeń): 

„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.”  
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie sum ubezpieczenia 
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 
64. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan 

techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 
65. Prosimy o potwierdzenie, ze ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe  
  

 
66. W odniesieniu do zbiorów bibliotecznych prosimy o potwierdzenie że wśród nich nie znajdują 

się starodruki i tzw. „białe kruki” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe  
 
67. Prosimy o podanie ładowności dla przyczep oraz opla vivaro 
 

Odpowiedź: poz. 10 – 430 kg, Opel Vivaro – DMC 3500 kg 
 
68. Prosimy o podanie czym polega specjalność, pojemności, liczby miejsc, roku produkcji w 

pojeździe o nr. rej. TOP 71JW,  
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Odpowiedź: Jest to pojazd pożarniczy, rok prod. 2006, 6 miejsc 
 
69. Prosimy o podanie liczby miejsc dla pojazdów o nr. rej. A0F00424, TOP 76TC 
 

Odpowiedź: A0F00424 – 1 miejsce, TOP 76TC – 1 miejsce 
 
70. Prosimy o podanie regonów dla OSP Leszczków, OSP Słoptów, OSP Kurów 
 

Odpowiedź: OSP Leszczków - 292390434, OSP Kurów - 292391474 
 
71. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek nagłego działania 

czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
72. Prosimy o potwierdzenie czy pełny (+kradzież) zakres ubezpieczenia AC ma nie obejmować 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższ 
 
73. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU 

Ubezpieczyciela. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe 
 
74. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 EUR do „naprawy pojazdu na miejscu 

zdarzenia” 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
75. Prosimy o wprowadzenie limitu dla holowania do zakładu naprawczego lub miejsca 

zamieszkania: holowanie na terytorium RP – do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 
km od miejsca zdarzenia (awaria/wypadek); holowanie poza granicami RP – do dowolnie 
wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia (awaria/wypadek). 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
76. Prosimy o wprowadzenie limitu dla wy najmu samochodu zastępczego – do 3 dni roboczych 

(awaria), do 7 dni roboczych (wypadek/kradzież) oraz koszt podstawienia lub odbioru pojazdu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
77. Prosimy o wprowadzenie limitu dla koszty ewentualnego noclegu w przypadku 

unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii, lub kradzieży pojazdu 75 
EUR/osoba/doba/maks. 3 doby 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
78. W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną 

pojazdy do 15 lat.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
79. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC pojazdów eksploatowanych dłużej niż 15 

lat  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
80. Czy zamawiający przewiduje kupno pojazdu o wysokiej su? Np. ponad 2 mln? 

Odpowiedź: W tej chwili Zamawiający nie ma takich planów 
81. Prosimy o potwierdzenie, że amortyzacja części nie będzie potrącana z odszkodowania 

wyłącznie w pojazdach, których okres eksploatacji nie przekracza 13 roku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 
82. Prosimy o potwierdzenie że zakres terytorialny ASS w ramach których Wykonawca udziela 

ochrony ubezpieczeniowej właścicielowi lub leasingobiorcy oraz kierowcy i pasażerom 
pojazdu, dotyczy w zakresie usług assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej 
dalej RP i innych państw Europy: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i 
Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii (w tym Balearów i Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Holandii, 
Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, 
Monako, Niemczech, Norwegii, 
Portugalii (w tym Azorów i Madery), Rosji (tylko europejska część), Rumunii, San Marino, 
Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (tylko europejska część), Węgier, Wielkiej 
Brytanii (w tym Wysp Normandzkich), Włoch (w tym Watykanu) oraz terytorium Maroka i 
Tunezji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

 
83. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis 

za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony – prosimy o potwierdzenie, iż powyższy zapis 
nie dotyczy ubezpieczenia Assistance 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
84. wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur 

na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), prosimy o dodanie zapisu 
„Zgodnie z zawartym ubezpieczeniem” 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 
85. W odniesieniu do zapisów warunków obligatoryjnych AC prosimy o modyfikację zapisu: 

„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 
Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 
86. Prosimy o wyłączenie zapisu „W przypadku pojazdów pow. 3,5 t DMC ustala się limit na 

holowanie min. 5 000 zł.” oraz wprowadzenie zapisu „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
Wykonawca w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, 
pokrywa koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu 
naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za 
granicą RP, kiedy Wykonawca pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 8. 
Ust.8 Koszty, o których mowa Wykonawca zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, 
łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 
 

87. Likwidacja szkód: koszty parkowania pojazdu po szkodzie – prosimy o wyłączenie zapisu 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

88. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę zapisu „Ubezpieczyciel pokryje koszty 
parkowania pojazdu po szkodzie” na  „Ubezpieczyciel pokryje koszty zabezpieczenia 
uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia 
powypadkowej oceny technicznej. Koszty te Ubezpieczyciel zwraca niezależnie od sumy 
ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 

89. Proszę o wprowadzenie limitu dla ryzyka: mrozu (w tym zalanie wodą pochodzącą z opadów 
atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, wskutek topnienia śniegu, gradu lub lodu, 
niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynków) w wysokości 
50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 
90. Proszę o wprowadzenie limitu dla ryzyka:  błędnego działania człowieka tj. nieostrożność, 

zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów 
konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji dla sprzętu 
elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 50 000,00 
PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
91. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AR sprzętu o charakterze przenośnym poza 

miejscem użytkowania. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 

92. Proszę o informację, czy zapis „szkody powstałe w skutek błędnego działania człowieka tj. 
nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz 
błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji dla sprzętu 
elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ochroną objęty jest 
sprzęt o charakterze przenośnym poza miejscem użytkowania zgodnie z klauzulą 
ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia” -dotyczy sprzętu 
elektronicznego zgłoszonego w ramach AR. Jeżeli tak to proszę o podanie wartość tego 
sprzętu. 

Odpowiedź: W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko  poza miejscem ubezpieczenia sprzęt 
elektroniczny może wystąpić w ubezpieczeniu wyposażenia OSP limit 250 000 zł oraz w 
ubezpieczeniu środków trwałych z limitem 10 000 zł 


