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WSZYSCY    OFERENCI 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, 

w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Nędza. 

29 i 30 grudnia 2015 roku oraz 4 stycznia października 2016 roku wykonawcy zwrócili się z zapytaniami 

o wyjaśnienie treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego                                

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Nędza. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych                    

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zamawiający przekazuje zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1.  

Prosimy o informację, czy Zamawiający w chwili obecnej posiada ochronę ubezpieczeniową tożsamą z 

wnioskowanym w zapytaniu zakresem i limitami odpowiedzialności?  W przypadku występowania  istotnych 

różnic proszę o ich wskazanie. 

Odpowiedź :  Zamawiający w obecnym okresie ubezpieczenia posiada ochronę ubezpieczeniową 

opartą o program ubezpieczenia na ryzykach nazwanych. Zapisy obecnego programu 

ubezpieczenia można odnaleźć na BIP pod adresem 

http://poprzednibip.nedza.pl/zamowienia/zamowienia_szczegoly,41,1.html         gdzie 

zgromadzona jest dokumentacja procedury przetargowej przeprowadzonej w 2013 roku. 

Pytanie nr 2.  

W celu analizy przedstawionej szkodowości  – prosimy o informację jaki poziom udziałów własnych i franszyz 

uwzględnia podana szkodowość w 3 ostatnich latach w podziale na poszczególne ryzyka.  

Odpowiedź:   Franszyza integralna w wysokości 300,00 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej, 200,00 zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk. Franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł w ubezpieczeniu kradzieży 

zwykłej,  

Pytanie nr 3.  

W odniesieniu do ryzyka powodzi, podtopienia oraz zalania (w tym zalanie w wyniku rozszczelnienia się 

poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), podniesienie się poziomu wody, opady deszczu i inne opady 

atmosferyczne, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź:    Zamawiający nie  wyraża  zgody na wprowadzenie limitów odpowiedzialności. 

Pytanie nr 4.  

W zapisach SIWZ podano że w przeszłości występowało ryzyko powodzi, oraz  że występowały podtopienia. 

Jaka była wartość wypłaconych odszkodowań ? 

Odpowiedź:  Wystąpiły lokalne podtopienia w miejscowości Ciechowice. Starty w 2010 roku                    

nie przekraczały 1 tyś. złotych.  
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Pytanie nr 5.  

Proszę o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności z Ogólnych Warunków Umowy Wykonawcy mają 

zastosowanie, chyba że dany zakres został wprost włączony do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ. 

Odpowiedź.   Odpowiednie uregulowanie znajduje się w Załączniku nr 3 – Program Ubezpieczenia 

pkt. I Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 

Pytanie nr 6. 

 Proszę o przeniesienie Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych do zakresu fakultatywnego 

Odpowiedź.   Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 7.  

Proszę o podanie sum ubezpieczenia dla zgłoszonego do ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym, 

zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów. 

Odpowiedź.    Informacja znajduje się w załączniku nr 4. Namioty zostały przedstawione do 

ubezpieczenia ich wartość księgowa brutto wynosi 62 976,00 zł. 

Pytanie nr 8.  

Proszę o potwierdzenie iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje inwentarz żywy i żywe organizmy oraz 

części organizmów w tym, komórki, tkanki, komórki zarodkowe, embriony; 

Odpowiedź:    Nie obejmuje. 

Pytanie nr 9. 

 Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte budowle hydrotechniczne np. wały 

przeciwpowodziowe, nabrzeża, zbiorniki wodne, chyba że zostały ujęte w wykazie budynków i budowli i 

zgłoszone do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odpowiedź:   Nie są objęte wały przeciwpowodziowe, nabrzeża. W wykazie znajdują się m.in. 

stacje uzdatniania wody w których znajdują się zbiorniki wody. 

Pytanie nr 10.  

Proszę o potwierdzenie iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje  pas drogowy dróg publicznych 

Odpowiedź:  Obejmuje, w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi, 

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk do ubezpieczenia przedstawione są mosty będące 

częścią pasa dróg publicznych. 

Pytanie nr 11.  

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie jest objęte  mienie w trakcie budowy, instalacji lub montażu, 

przebudowy, rozbudowy, remontu, rozruchu i testów poprzedzających uruchomienie 

Odpowiedź:    W chwili obecnej nie są objęte. 

Pytanie nr 12.  

Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone naziemne linie elektryczne, energetyczne 

lub teleinformatyczne oddalone więcej niż 1 000 metrów od wskazanych w umowie lokalizacji zgłoszonych 

do ubezpieczenia. 

Odpowiedź:   Zamawiający   potwierdza. 
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Pytanie nr 13.  

W odniesieniu do ryzyka powodzi  prosimy o wprowadzenie udziału własnego  w wysokości 10% nie mniej 

niż  5 000 PLN  w każdej szkodzie 

Odpowiedź:   Zamawiający   nie   wyraża   zgody. 

Pytanie nr 14.  

W odniesieniu do  klauzuli wandalizmu / dewastacji (z włączeniem graffiti) wnosimy  o wprowadzenie   udziału 

własnego w szkodzie w wysokości 10% nie mniej niż 400 PLN 

Odpowiedź:   Zamawiający   nie   wyraża   zgody. 

Pytanie nr 15.  

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy wymagane stosownymi przepisami prawa. 

Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 16.  

W przypadku posiadania budynków w złym i awaryjnym stanie technicznym  prosimy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź:    Zamawiający  nie   wyraża   zgody. 

Pytanie nr 17.  

Proszę o potwierdzenie iż  do ubezpieczenia nie zostały zgłaszane budynki drewniane.  W przeciwnym razie  

proszę o informację nt. lokalizacji i sumy jednostkowej ubezpieczenia. 

Odpowiedź:   Zamawiający  potwierdza. 

Pytanie nr 18.  

Prosimy o  wykazanie  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem,                       

w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja 

elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego - ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, 

instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) 

Odpowiedź:  

• Budynki szkolne zostały  poddane  termomodernizacji wraz  z modernizacją  instalacji  co ,                                    

stolarki okiennej  

• ( poz.31  tabeli nr 2 )  -  Budynek  mieszkalny  Babice  ul. Wiejska 24  -  pokrycie dachu                                                   

+ instalacja kominowa 

• ( poz.4  tabeli nr 2 )  - Budynek wielofunkcyjny  Zawada Książęca   ul. Raciborska 55                                                         

- termomodernizacja z wymianą instalacji co , instalacji wewnętrznych, pokrycie dachu  

• ( poz.11  tabeli nr 2 )   -  Budynek    LKS   Zawada Książęca   ul. Olimpijska 1   -  remont dachu                                      

( konstrukcja +  pokrycie) , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

W  pozostałych   budynkach   remonty  prowadzone   są   na  bieżąco ,  wg potrzeb  
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Pytanie nr 19.  

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I.   mienie wyłączone z eksploatacji  

II.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji 

Odpowiedź:      

• wyłączony z eksploatacji budynek  wielofunkcyjny   Nędza ul. Sobieskiego 53 ( poz. 4 tabeli nr 2 ) 

Pytanie nr 20.  

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 

wyburzenia?  

Odpowiedź:     Zamawiający   potwierdza. 

Pytanie nr 21.  

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z 

zakresu ubezpieczenia. 

Odp. Pozostaje   bez   odpowiedzi. 

Pytanie nr 22.  

W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie poniższego ograniczenia: 

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach 

Odpowiedź:   Zamawiający   wyraża   zgodę. 

Pytanie nr 23.  

W odniesieniu do Katastrofy budowlanej  proszę o wprowadzenie udziału własnego  w wysokości 10%                            

nie mniej niż  5 000 PLN w każdej szkodzie 

Odpowiedź:   Zamawiający   wyraża   zgodę. 

Pytanie nr 24.  

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy                                        

o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez  Zamawiającego w 

okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje 

będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami?  

Odpowiedź: 

• budowa budynku   OSP  Górki Śląskie  - wartość wg kosztorysu inwestorskiego 1,1 mln PLN 

• budowa odcinków  sieci wodociągowej  - wartość  szacunkowa  150.000,00  PLN  

Inwestycje te będą wymagać odpowiednich  zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

Pytanie nr 25.  

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony 

ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, 

motorowodnych, lotniczych 

Odpowiedź:   Zamawiający  potwierdza   brak   ochrony   dla   wymienionych   imprez. 
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Pytanie nr 26.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie będą 

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

speleologia, rafting,  canyoning   itp. 

Odpowiedź:   Zamawiający   potwierdza brak ochrony dla wymienionych imprez. 

 

Pytanie nr 27.  

Jeżeli zakresem ochrony Odpowiedzialności Cywilnej objęte są także szkody związane z pokazami 

pirotechnicznymi i  sztucznych ogni prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „pod warunkiem, że pokaz 

jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów pirotechnicznych i 

sztucznych ogni” 

Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 

Pytanie nr 28.  

Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie ma być objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe 

Odpowiedź:   Zakresem ochrony objęta jest jedynie odpowiedzialność cywilna pracodawcy.  

Pytanie nr 29.  

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak ochrony dla wymienionego katalogu. 

Pytanie nr 30.  

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? 

Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a. Gdzie się znajduję – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

 

Odpowiedź:   Zamawiający nie posiada oraz nie zarządza czy administruje tego typu infrastrukturą. 

 

Pytanie nr 31.  

Prosimy o  wykazanie jakie mienie zostało wykazane do ubezpieczenia w ramach jednostki Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. o wartości 235 381,05 zł ? 

Odpowiedź:    Urządzenia i maszyny będące na wyposażeniu przedsiębiorstwa. 

 

Pytanie nr 32.  

Prosimy o wyłączenie z zakres ochrony w OC z tytułu prowadzonej działalności szkód spowodowanych 

przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź:    Zamawiający   wyraża    zgodę. 
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Pytanie nr 33.  

Prosimy o sprecyzowanie które z wymienionych w załączniku 4 szkód dotyczy ryzyka OC z tytułu prowadzenia 

działalności lub posiadania mienia 

Odpowiedź:   Wskazane jako „nienależyte wykonanie obowiązków pracownika samorządu”                      

oraz „nienależyte administrowanie drogami publicznymi”. 

Pytanie nr 34.  

Prosimy 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 prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, 

spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź:    Zamawiający   nie   wnioskuje   o   objęcie   ubezpieczeniem   takiej   działalności. 

Pytanie nr 35.  

Paragraf 13 pkt 3) wzoru umowy do części I zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie że zmiany wysokości 

składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie 

na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów 

odpowiedzialności są możliwe po uprzedniej zgodzie Wykonawcy 

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego uściślenia. 

Pytanie nr 36.  

W klauzuli czasu ochrony prosimy o wykreślenie zdania : „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na 

nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki.” 

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 37.  

Prosimy o wykreślenie klauzuli funduszu prewencyjnego lub o przesunięcie jej do katalogu klauzul 

fakultatywnych 

Odpowiedź:    Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 38.  

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności OC działalności „odpowiedzialności za szkody wynikające 

z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, 

pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników;” 

Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie nr 39.  

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku, a w przypadku braku akceptacji prosimy o 

akceptację poniższej klauzuli do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY” 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-

miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym 

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

1)       Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 

wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
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2)       Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

3)       Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 

wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń  do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 

miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony 

przekroczy 50%. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia oraz                                             

na wprowadzenie zaproponowanej „klauzuli wypowiedzenia umowy”. 

Pytanie nr 40.  
Prosimy o uzupełnienie treści SIWZ o informację czy lokalizacje czy zgłoszone Gminy zostały dotknięte 

powodzią po roku 1997. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 
 

Pytanie nr 41.  
W odniesieniu do poniższych przedmiotów ubezpieczenia w pkt B. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

zwracamy się o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe wraz z podaniem wartości 

wg księgowej brutto/odtworzeniowej tego mienia.   

 - mienie osób trzecich i mienie powierzone 

 - budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej 

architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) 

- znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne słupy oświetleniowe, lampy należące do 

Zamawiającego na terenie Gminy Nędza.   

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 42. 
 W zakresie treści umowy zwracamy się o usuniecie w § 13 punktu 3 oraz punktu 7.  

 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 43.  
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o zmianę treści Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej 

środków trwałych oraz Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – w zakresie wykreślenia zapisu: 

„zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania”; „Ubezpieczyciel odstępuje od 

stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody 

(niedoubezpieczenie) 

 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 44.  
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o zmianę treści Klauzuli Klauzula reprezentantów  w 

zakresie dopisania jako Ubezpieczającego/Ubezpieczonego członków Władz Gminy. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia organem wykonawczym Gminy jest wyłącznie Wójt.                        
Organ ten jest wymieniony w klauzuli. 
 

Pytanie nr 45.  
W odniesieniu do jednostki Ubezpieczonego - Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. prosimy o 

potwierdzenie że jednostka nie prowadzi składowiska odpadów oraz nie planuje rozszerzenia o taka 

działalność.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przedmiotem działalności nie jest prowadzenie składowiska 
odpadów. Działalność spółki nie zostanie rozszerzona o zarządzanie składowiskiem odpadów. 
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Pytanie nr 46.   
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o doprecyzowanie Klauzula zmiany lokalizacji                              

w odbudowie, że lokalizacja nie zostanie wskazana na terenie zalewowym lub dotkniętym powodzią po roku 

1997 r. 

 

Odpowiedź:   Klauzula zostaje zmodyfikowana zgodnie z propozycją, nowa lokalizacja  nie  
zostanie wskazana  na   terenie zalewowym lub dotkniętym powodzią po roku 1997 r. 
Pytanie nr 47.  
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o zmianę treści Klauzuli na: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz  niskocenne 

składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich  

posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na 

terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający 

prowadzi działalność, 

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą 

one odpowiedzialność,  

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub 

Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.  

2. Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem 

dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności 

umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 

nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, 

huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; 

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,*) 

3) rabunek, 

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 

5) kradzież z włamaniem. 

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży 

z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek 

transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, 

zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 

5. Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec 

transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń 

losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte  

ubezpieczeniem. 

6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 

1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z 

obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia środka 

transportu ponad dopuszczalna ładowność; 

2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 

3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości 

przewożonego w nim mienia; 

4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości; 

5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  

6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi 

podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę 

osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie 

pojazdami; 
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7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej 

nieruchomości (posesji). 

7. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 

1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 

2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 

8. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu,  elektronicznego od wszystkich ryzyk”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie podkreślamy że w kwestiach                                 
nie uregulowanych w zawartej w SIWZ  klauzuli, zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela. 

 

Pytanie nr 48.  
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o wycofanie klauzuli kompensacji sumy ubezpieczenia 

przy zastosowaniu Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia klauzula kompensacji sumy ubezpieczenia znajduje się                               
w zbiorze klauzul fakultatywnych.  
 

Pytanie nr 49.  

 W odniesieniu do treści SIWZ  prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności zapisu dotyczącego 

„szkód wynikających z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, 

oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym 

oddziaływaniu tych czynników”. 

Odpowiedź:    Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38. 

Pytanie nr 50. 

 Zwracamy się o akceptację treści poniższej treści Klauzuli czystych strat finansowych: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty 

finansowej. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 

b. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

publicznej,  

c. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, 

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 

d. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

e. związane ze stosunkiem pracy, 

f. wynikające z niedotrzymania terminów,  

g. przekroczenia ustalonych kosztorysów, 

h. wynikające z działalności reklamowej, 

i. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 

informatycznego, 

j.  wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, 

komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się. 

k.  wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu 

przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia, 

l.  wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też 

na jego zlecenie. 

 

Odpowiedź:    W kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela.  
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Pytanie nr 51. 
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie mają zastosowanie treści warunków i Klauzul owu, w tym wyłączenia 

odpowiedzialności, które nie zostały przytoczone w SIWZ.  

 

Odpowiedź: Odpowiednie uregulowanie znajduje się w Załączniku nr 3 – Program  Ubezpieczenia 
pkt. I Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 52.  
W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych zwracamy się o wycofanie Klauzuli 168 godzin  
 

Odpowiedź:   Klauzula znajduje się w zbiorze klauzul fakultatywnych.  

 

Pytanie nr 53. 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia szyb w treści:  

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty 
szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące 
wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.  
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
 szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 

szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 
wszelkiego rodzaju instalacji, 
szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź 
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 

Limit odpowiedzialności: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź:   Zamawiający  nie  wyraża   zgody. 
 
 
Pytanie nr 54.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia dewastacji w treści:  
 KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie 

lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie 

dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit 

odpowiedzialności: 200.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 

10.000,00 zł  dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża  zgodę  jedynie  na  wprowadzenie  zaproponowanych   limitów 

odpowiedzialności.  W pozostałych  nieuregulowanych  w  SIWZ  zapisach   zastosowanie   mają 

OWU   Ubezpieczyciela. 
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Pytanie nr 55. 
 Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu?                                       

Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:   Nie    znajduje   się. 

 

Pytanie nr 56.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia poniższej Klauzuli: „Klauzula IT 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia 

dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków 

wprowadza się klauzulę o następującej treści: 

W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne 

szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub 

oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności 

za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, 

spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. 

2) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. 1). 

3) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania 

lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty 

wynikające z przerwy w działalności  z powodu szkód określonych  w pkt. 1).” 

 

Odpowiedź:   W kwestii nie uregulowanej w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 57.  

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi? 

Odpowiedź:    Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu w ryzyku powodzi. 

 

 

Z A T W I E R D Z A M  :  

 

Nędza    dnia:  07. 01. 2016r. 

Wójt  Gminy  Nędza 

Anna  Iskała 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik     Jednostki  ) 

 

 


