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                         Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 
Wykonawców: 
 
 W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej  
 
Pytanie nr 1. Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli 
tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?  
Odp. Gmina posiada zasoby komunalne przeznaczone na cele mieszkaniowe, budynki posiadają 
przeglądy, stan techniczny Zamawiający ocenia na dobry. Gmina nie posiada pustostanów.  
Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: 
lotnicze, motorowe, motorowodne.  
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 3. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 4. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w 
zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
Odp. Zamawiający nie planuje przejęcia w zarząd wskazanych obiektów. 
Pytanie nr 5. Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.  
Odp. Budżet wynosi 371 tyś zł. 
Pytanie nr 6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na 
przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym 
przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych 
z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą 
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda 
na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w 
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby 
zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia 
(powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej, 
domów seniora na rzecz podopiecznych). 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 10. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł. 
Odp. Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia udziału własnego. 
Pytanie nr 11. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, 
na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 12. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany 
wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku 
podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że 
suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez 
zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów 
odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ochrony dla szkód powstałych 
podczas zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ubezpieczonego w związku z 
wykonywaniem pracy /obowiązków służbowych/ nie obejmuje USA, Kanady, Australii i Nowej 
Zelandii.  
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 14. Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na: 
„odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym 
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu jest 
uregulowana w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie przedmiotu 
ubezpieczenia i tej Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne). Jeśli 
Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności będzie mieć 
zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu 
Odp. Zamawiający potwierdza pierwszeństwo stosowania Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu. 
Pytanie nr 15. Prosimy o informację czy podana szkodowość obejmuje również rezerwy szkodowe, 
jakiego rodzaju szkód dotyczą rezerwy szkodowe (rzeczowe, osobowe, czyste straty finansowe), 
Odp. Rezerwy szkodowe nie zostały utworzone. 
Pytanie nr 16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, 
Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody: 
1 )spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie 
przez Ubezpieczonego 
Odp. Zamawiający nie potwierdza.  
Pytanie nr 17. Odnośnie odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku naturalnym, prosimy 
o potwierdzenie że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy: 
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1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone 
protokołem służby ochrony środowiska lub straży pożarnej lub policji; 
2) przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia, zalania lub zanieczyszczenia 
jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu 
należytej staranności wymaganej w prowadzeniu przedsiębiorstwa; 
3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, a 
pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia wskazanego 
w protokole opisanym w pkt 1). 
Odp. Zamawiający nie potwierdza jedynie czasu ujawnienia pierwszej szkody. 
Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty 
finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego 
orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na 
podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 
a) związanych z zarządzaniem drogami. 
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego 
akceptowalnego limitu.  
Odp. Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego limitu. 
Pytanie nr 19. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności 
za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, 
przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane: 
1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych, 
2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych, 
3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych, 
4) przez transmisję informacji lub danych poufnych, 
5) w związku z przetwarzaniem danych, 
6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania 
7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu 
komputerowego lub sieci teleinformatycznej.  
8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencje osób trzecich w system 
informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 
prawa oraz OWU Wykonawcy. 
Pytanie nr 20. Prosimy o wykreślenie w pkt. 5.22 zapisów o treści: „biżuterię, gotówkę, dokumenty”. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 21. Prosimy o wyjaśnienie zapisu z pkt. 5.36, jakiego rodzaju odpady w postaci płynnej 
mają być transportowane. Prosimy wykreślenie pkt. 5.36 z treści SIWZ. 
Odp. Odpady w postaci płynnej to np. nieczystości komunalne, transportowane przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 5.36.   
Pytanie nr 22. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w pkt. 5.39 do 300 000 zł lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 
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Pytanie nr 23. Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi 
(iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający 
wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA? 
Odp. Zamawiający nie posiada, nie zarządza, nie administruje budynkami nieużytkowanymi. 
Pytanie nr 24. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na 
rzeczywistą. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 25. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem 
pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, 
obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska., znaki drogowe, tablice 
informacyjne, witacze…. 
Odp. Zamawiający określa wartość na 5 mln zł. 
Pytanie nr 26. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnym protokołami; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 27. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) mienie wyłączone z eksploatacji 
b) pustostany 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
Niezależnie od powyższego prosimy o  wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża 
zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA? 
Odp. Nie zostały zgłoszone. 
Pytanie nr 28. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
Niezależnie od powyższego prosimy o  wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża 
zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA? 
Odp. Nie zostały zgłoszone. 
Pytanie nr 29. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, 
przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i 
wandalizmu? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 30. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka 
kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy 
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o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w 
SIWZ. 
Odp. Będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 
Pytanie nr 31. Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:  
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 
ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-
miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę 
w przypadku, gdy  
1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość 
rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy 
w danym ryzyku 60% 
2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych 
w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu 
na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące 
brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. 
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu 
zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 32. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci 
(urządzenia, instalacje i sieci elektryczne, elektroenergetyczne) znajdują się w odległości nie 
większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.  
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 33. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia 
w okresie ostatnich 21 lat wystąpiła powódź.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat 
wysokości poniesionych strat. 
Odp. Powódź na terenie Gminy wystąpiła w 2010 roku. We wskazanych do ubezpieczenia 
jednostkach Gminy zalana została lokalizacja Szkoły Podstawowej w Ciechowicach straty wynosiły 
835,00 zł. 
Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 
wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
Odp. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia 
odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach 
postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają  
zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia 
zawartego w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
Pytanie nr 35. Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z 
klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 36. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli strajków, rozruchów, 
zamieszek społecznych do 500 000 zł. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych 
klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych lub ewentualnie przeniesienie jej do katalogu 
klauzul fakultatywnych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesie klauzuli do zbioru klauzul fakultatywnych. 
Pytanie nr 38. Prosimy o potwierdzenie, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu 
próbnego i testów poprzedzających uruchomienie. 
Odp. Zamawiający nie potwierdza. 
Pytanie nr 39. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio wskutek 
- sabotażu, lokautów, wybuchu jądrowego, promieniowania jonizującego, skażenia lub 
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego. 
Odp. Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 
wynikającej z klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych w przypadku włączenia jej do 
programu ubezpieczenia 
Pytanie nr 40. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody: 
- polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją 
biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego 
zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia; 
- wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo przez 
osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar, 
- powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu 
występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego 
normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika; 
- polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia 
lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, 
wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu; 
- powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z 
powodu: 
a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur, 
b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich, 
c) przemarzania ścian, 
d) korozji, kawitacji lub utleniania, 
e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym 
pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne 
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zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 
- powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub 
błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie 
niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie 
za skutki takiego zdarzenia; 
- powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne 
zdarzenie niewyłączone 
z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki 
takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia 
spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym 
- polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że 
nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową; 
- powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło 
inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 
-  w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury 
przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej 
ochroną na mocy OWU Ubezpieczyciela; 
- powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego 
przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda 
powstała bezpośrednio w wyniku tych działań 
Odp. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody określone w katalogu: 
Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk.  
Pytanie nr 41. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia oraz podniesienia 
się wód w zbiornikach w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia  lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 42. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz 
przyłączy wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy. 
Odp. Wszystkie sieci i przyłącza zostały wskazane w tabeli nr 2. 
Pytanie nr 43. Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajduje się wysypisko, składowisko 
odpadów, sortownia lub spalarnia śmieci? 
Odp. Nie znajduje się. 
 
W zakresie ubezpieczenia NNW Członków OSP: 
 
Pytanie nr 44. Prosimy o informacje dotyczące szkód  w zakresie ubezpieczenia NNW Członków OSP. 
Jeżeli szkody wystąpiły prosimy o załączenie zestawienia. 
Odp. Szkody nie wystąpiły. 
Odnośnie wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 
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Pytanie nr 45. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko 
czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 
ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie 
na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku, gdy 
zamówienie w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia będzie realizowane przez agenta 
ubezpieczeniowego. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących obsługę realizacji umowy 
ubezpieczenia, zatrudnionych przez agenta ubezpieczeniowego. 
Pytanie nr 46. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy 
o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
Odp. Zamawiający nie może odstąpić od powyższego wymogu. 
 
Pytanie nr 47. Prosimy także o odstąpienie od stosowania kar umownych opisanych w paragrafie 14 
wzoru umowy dla Części I Zamówienia oraz paragrafie 13 wzoru umowy dla Części II i III Zamówienia 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 48. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 23.01.2019 r. 
Odp. Zamawiający przesuwa termin na 22.01.2019 roku. 
 
Pytanie nr 49. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przez wykonawców proponowany limit w wysokości 500 000 zł? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 50. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za 
szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku w wysokości 500 000 zł? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 51. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora proponowany podlimit 500 000 zł 
Odp. Zamawiający wyraża zgody. 
Pytanie nr 52. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za 
szkody spowodowany przez bezpańskie zwierzęta proponowany limit 300 000 zł ? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł. 
Pytanie nr 53. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu wykopów i 
przekopów proponowany limit 300 000 zł 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 54. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub 
walców proponowany limit 500 000 zł 
Odp. Zamawiający wyraża zgody. 

mailto:ug@nedza.pl
http://www.nedza.pl/
http://www.bip.nedza.pl/


Gmina   Nędza  
ul.   Jana III Sobieskiego 5,   47 – 440  Nędza,  regon: 276258470,  NIP: 639 – 196 – 77 – 77                                           

tel./fax    32 410 23 99,   email: ug@nedza.pl          www.nedza.pl       www.bip.nedza.pl  

numer   konta   bankowego:   ING   Bank  Śląski   65 1050 1328 1000 0004 0003 2868 

 

 

 

Sprawę prowadzi:  stanowisko  ds. zam. publicznych i inwestycji 

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel. 32 66 60 485, e-mail: waldemar.kalus@nedza.pl. 

 

Pytanie nr 55. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za 
szkody spowodowane złym stanem techniczny urządzeń i instalacji proponowany limit 200 000 zł 
Odp. Zamawiający wyraża zgody. 
Pytanie nr 56. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla powodzi w wysokości 
5 000 0000 zł? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytania dotyczą części I Zamówienia: 
Pytanie nr 57. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji – jaka jest łączna wartość 
wszystkich ubezpieczanych składników mienia w tej lokalizacji (tj. budynek i znajdujące się w nim 
pozostałe środki trwałe). 
Odp. Lokalizacja na ul. Jana Pawła II 41a w Nędzy, łączna wartość wszystkich ubezpieczanych 
składników wynosi 8 032 279,90 zł. 
Pytanie nr 58. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 
Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa 
działalności człowieka. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 59. Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie 
ubezpieczenia jest wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeżeli tak to proszę o podanie wartości 
mienia w tych lokalizacjach. 
Odp. Nie jest przedmiotem ubezpieczenia. 
Pytanie nr 60. Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie 
ubezpieczenia są drogi powiatowe i wojewódzkie, mosty, kładki, jeżeli tak to proszę podać wartość 
tego mienia. 
Odp. Znajdują się mosty, wartość budowli została wskazana w tabeli nr 2. 
Pytanie nr 61. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w 
instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z 
podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych lub fotowoltaicznych, w którą wyposażone są  
zgłoszone do ubezpieczenia budynki. 
Odp. Tak, budynek Przedszkola w Nędzy jest wyposażony w instalacje kolektorów słonecznych o 
wartości 13 442,04 zł (wliczonych w wartość budynku). 
Pytanie nr 62. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki i budowle 
przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia 
działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie oraz  mienie w złym stanie 
technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeżeli tak, 
prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 
Odp. Nie zostały zgłoszone za wyjątkiem namiotów imprezowych zgodnie z informacją zawartą w 
tabeli nr 1.  
Pytanie nr 63. Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się 
budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wartości, opis 
konstrukcji oraz przeznaczenia. 
Odp. Nie znajdują się. 
Pytanie nr 64. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są 
przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 
Odp. Nie są przechowywane. 
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Pytanie nr 65. Prosimy o informację czy w okresie najbliższych 36 miesięcy Zamawiający planuje 
prowadzenie robót budowlanych, na które, zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 
pozwolenie na budowę oraz których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku 
lub konstrukcji dachu? Jeżeli tak, to prosimy o ich wykaz z podaniem wartości prac. 
Odp. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada harmonogramu takich prac. 
Pytanie nr 66. Prosimy o możliwość wprowadzenia w fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 67. Prosimy o możliwość wprowadzenia w fakultatywnej klauzuli strajków, rozruchów, 
zamieszek społecznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 
PLN. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 68. Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli  katastrofy budowlanej franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 69. Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli wandalizmu/dewastacji  franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 70. Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli przepięć franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 500,00 PLN 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 71. Prosimy o możliwość wprowadzenia w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 500,00 PLN 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 72. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w  opisie 
przedmiotu zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii 
związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia 
Ubezpieczyciela dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.  
Odp. Zamawiający potwierdza. 
Pytanie nr 73. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU 
Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie. 
Odp. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU 
Wykonawcy. 
Pytanie nr 74. Prosimy o wskazanie treści klauzuli nr 52 o której mowa w części dotyczącej 
zaakceptowania klauzul dodatkowych (pkt 19 SIWZ), 
Odp. Zamawiający wyjaśnia że w treści programu ubezpieczenia nie znajduje się klauzula o nr 52. 
Jednocześnie Zamawiający koryguje treść pkt. 19 SIWZ w miejscu B. Zaakceptowanie klauzul 
dodatkowych odnoszący się do Części I Zamówienia na następujący: 
„B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 
wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. 
następujących zasad: 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 41, 46, 48 zostanie przyznanych po 4 punktów za 
każdą klauzulę, 
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• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 38, 39, 40, 44 zostanie przyznanych po 6 punktów za 
każdą klauzulę, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 42, 47, 49 i 51 zostanie przyznanych po 8 punktów 
za każdą klauzulę, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 45, 50 zostanie przyznanych po 12 punktów za każdą 
klauzulę, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 43 zostanie przyznanych 16 punktów. 
 
W kryterium B Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji 
wszystkich klauzul dodatkowych)”. 
Zamawiający publikuje również poprawiony wzór załącznika nr 1 – formularza ofertowego. 
Pytanie nr 75. Prosimy o wskazanie rodzaju imprez nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC i szacunkowej ilości uczestników w skali roku organizowanych przez Gminę, w 
szczególności z pokazem pirotechnicznym. 
Odp. Imprezy plenerowe muzyczno/biesiadne oraz imprezy szkolne odbywające się jednostkach 
oświatowych. Przewidywana liczba uczestników w ciągu roku do 5 tysięcy.  
Pytanie nr 76. Prosimy o wskazanie wartości budżetu ubezpieczanych jednostek na rok 2019 oraz 
ilości zatrudnionych pracowników. 
Odp. Łączny budżet jednostek Gminy wynosi 38 mln zł. Zamawiający wskazuję poniżej liczbę 
pracowników zatrudnionych w jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia: 
1. Urząd Gminy w Nędzy, liczba pracowników - 42 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, liczba pracowników - 10 
3. Przedszkole w Nędza, liczba pracowników -23 
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach, liczba pracowników -24 
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej, liczba pracowników -27 
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy, liczba pracowników -62 
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich,  liczba pracowników -20                                                              
 8. Gminne Centrum Kultury w Nędzy, liczba pracowników -6 
 9. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., liczba pracowników -9 
 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, liczba pracowników -7 
Pytanie nr 77. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.01.2019r. 
Odp. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na 22.01.2019 roku. 
 
 
 
 

Wójt Gminy  
 
Anna Iskała 
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