
               Kalety, dnia 20.04.2016 r. 
Wykonawca I 
 
 
Dotyczy: SM.2530.1.2016 
 
W odpowiedzi na pytania, informujemy jak poniżej: 
   
 

1. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy 
integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
2. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej 
raty? 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 3 lat w formie zaświadczenia, z 
uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy. 
 
Odpowiedź: Zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych 
informacji, dlatego Zamawiający przygotował opracowanie zbiorcze. 
 
4. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie 
wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu: 
a) samochody osobowe; 
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy 
osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej); 
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w 
karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania 
pojazdu  
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
5. Prosimy o podanie informacji jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-2016: 

a) udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez 
Zamawiającego w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) 
ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy 
uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych 
nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe, 

b) wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią – nie dotyczy lokalizacji nie 
stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ. 

 
Odpowiedź: Mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie było dotknięte ryzykiem powodzi. 

6. udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze – 
po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o 
znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości; 

Odpowiedź: nie dotyczy. 

 
7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 



 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w mieniu powstałych wskutek powodzi, na 
obszarach bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
9. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującego zapisu: 
„Ryzyko powodzi nie obowiązuje dla mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, które w 
wysokim stopniu narażone jest ryzyko powodzi (są to obszary regularnie zalewane w okresie 
wiosennych roztopów lub ulewnych deszczy bądź obszary narażone na działanie fal morskich 
podczas sztormu oraz obszary dotknięte ryzykiem powodzi w  ciągu ostatnich 17 lat; ryzyka związane 
z regulacją rzek)”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
10. zamawiający może potwierdzić, że do ubezpieczenia OC w zakresie nie uregulowanym w SIWZ 
oraz nie wyłączonym postanowieniami SIWZ zastosowanie będą  miały ogólne/szczególne warunki 
ubezpieczenia aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji 
zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy. 
 
11. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki  zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, oraz że wszystkie budynki 
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikających z 
przepisów prawa. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie owych budynków. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
12. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
I. mienie wyłączone z eksploatacji  
II. pustostany  
III. Budynki w budowie 
IV. szklarnie, namioty, balony, kioski, budki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia – mienia wyłączonego z eksploatacji, 
pustostanów i budynków w budowie. Szczegółowe informacje na temat zgłaszanego mienia 
znajdują się w załączniku 1d do SIWZ. 
 
13. Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie zakresu terytorialnego sprzętu przenośnego w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do terytorium RP? 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
14.  Czy Gmina administruje wysypiskiem / spalarnią śmieci i czy intencją ubezpieczenia OC jest 
objęcie ochroną tego typu działalności.  
 
Odpowiedź: Nie. Gmina posiada PSZOK. 
 
15. Czy Gmina administruje placówkami o charakterze medycznym i czy intencją ubezpieczenia OC 
jest objęcie ochroną tego typu działalności.  
 
Odpowiedź: Nie. 



 
16. Czy zamawiający dopuszcza ubezpieczenie w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych 
następujących składników majątku: 
- wodociągi i kanalizacje 
- studzienki, studnie głębinowe i zbiorniki wody    
- hydrofornie i przepompownie 
- oświetlenie terenu 
- drogi i place 
- staw fakultatywny 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
17. Odnośnie sieci wodociągowej: 
- proszę o podanie wieku sieci wodociągowej 
- czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je 
wykonującej 
- proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci 
- czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu 
- proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni 
- czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy 
 
Odpowiedź: Brak posiadania jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. Miasto przejęło sieć 
wodociągową od zakładu w upadłości. Remonty są realizowane na bieżąco w zakresie potrzeb i 
posiadanych środków.  
 
18. Prosimy o wprowadzenie do katalogu akceptowanych włączeń w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk, następujących włączeń (W przypadku braku akceptacji tylko poszczególnych 
włączeń, proszę odznaczyć tak w przypadku akceptacji, nie w przypadku braku akceptacji): 
- powstałych w związku z wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub 
eksploatacyjnych; 
- powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności 
człowieka; 
 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do katalogu  akceptowanych włączeń w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk, następujące włączenia: 
 
- powstałych w związku z wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach 
produkcyjnych lub eksploatacyjnych; 
- powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności 
człowieka; 
 
 
19. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ, punk 2, proszę o zmianę zapisu na: 
 
„Seria zdarzeń szkodowych będących skutkiem zdarzeń katastroficznych powstałych na skutek 
jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych 
ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i 
jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane 
wyłącznie jednokrotnie.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
20. W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ, punk 11, proszę o zmianę zapisu na: 
 
Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, pod warunkiem, że podatek ten był 
uwzględniony podczas zawarcia ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Poza 
tym informuje, że sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. 
 



21. Proszę o wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, miejsc pamięci narodowych oraz 
pomników przyrody. 
 
Odpowiedź: Miejski Dom Kultury ul. Lubliniecka 2, Budynek harcówka ul. Gwoździa, Budynek szkoły, 
Kalety ul. 1 Maja 4 
 
22. Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczone sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne, deszczowe, 
instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne znajdują 
się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli 
 
Odpowiedź: Brak posiada jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.   
 
23. Proszę o określenie jakie zamawiający posiada do ubezpieczenia przedmioty szklane? 
 
Odpowiedź: Mienie doubezpieczenia zawarto w załączniku do SIWZ. Poza tym rodzaj 
ubezpieczanych przedmiotów szklanych znajduje się z Klauzuli szkód w przedmiotach 
szklanych w SIWZ. 
 
14. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do dnia  
26.04.2016 r.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 27.04.2016. Godziny 
pozostają bez zmian. 
 
 
 
 



            Kalety, dnia 19.04.2016 r. 
Wykonawca II 
 
 
SM.2530.1.2016                                                                                                                    
 
W odpowiedzi na pytania, informujemy jak poniżej: 

 
1. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są 

wymagane przeglądy? 
 
Odpowiedź: Administrator czyni bieżące starania celem dokonywania wymaganych przeglądów.  
 

2. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe  są sprawne i posiadają aktualne 
przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony  
przeciwpożarowej. 

 
Odpowiedź: Administrator czyni bieżące starania celem dokonywania okresowych przeglądów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
 

3. Czy Zamawiający jest właścicielem lub zarządcą wysypiska śmieci, sortowni ? 
 
Odpowiedź: Nie. Posiada jedynie PSZOK. 
 
 

4. Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 1A  pkt 4.10 na następujący: 
„ zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994r Prawo górnicze i geologiczne , oraz spowodowanych działalnością człowieka”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 
Zamawiający oczekuje ochrony wskutek zapadnia i osuwania ziemi, nie spowodowanego 
działalnością człowieka. 

 
5. Czy w okresie od 1997r w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie 

i podtopienia. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości szkód i wartości wypłaconych z tego tytułu 
odszkodowań. 

 
Odpowiedź: Nie.  
 

6. Proszę o informacje które budynki znajdują się  pod nadzorem konserwatora zabytków. 
 
Odpowiedź: Tak są zgłoszone. Miejski Dom Kultury ul. Lubliniecka 2, Budynek harcówka ul. Gwoździa, 
Budynek szkoły, Kalety ul. 1 Maja 4. 
 
 

7. Jeśli Zamawiający zarządza, posiada lub prowadzi przychodnie lekarskie, szpitale proszę o 
potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie jest objęta odpowiedzialność związana z 
prowadzeniem lub zarządzaniem szpitalami oraz zakładami opieki zdrowotnej, jak i 
udzielaniem przez nie świadczeń zdrowotnych. 

 
Odpowiedź: Nie. 
 
 
8. prosimy o potwierdzenie  że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność  za 
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. 
 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest 
odpowiedzialność  za szkody spowodowane przez priony. 
 
 



                        Kalety, dnia 19.04.2016 r. 
Wykonawca III 
 
 
 
 
 
Dotyczy: SM.2530.1.2016 
 
W odpowiedzi na zapytanie, informuje się jak poniżej: 
 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 
Zamawiający oczekuje ochrony wskutek zapadnia i osuwania ziemi, nie spowodowanego 
działalnością człowieka? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



   
 

           Kalety, dnia 19.04.2016 r. 

 

Wykonawca IV 

 

Dotyczy: SM.2530.1.2016 

 
W odpowiedzi na zapytania, informujemy jak poniżej:  

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 

 Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony zobowiązany jest do  dokonywania 
 okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z  właściwymi przepisami 
 prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli  protokołami okresowych przeglądów 
 (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz 
 wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo  wglądu do niniejszych dokumentów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: 
  Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym 
  mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od  powzięcia informacji o szkodzie 
  zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody.  
  Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu  7dni od przyjętej wiadomości  
  o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 

  Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do  
  tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się   
  odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek pogryzienia przez 
bezpańskie zwierzęta 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Czy Miasto posiada podpisaną umowę z profesjonalnym podmiotem zajmującym się odłamywaniem bezpańskich zwierząt 

 

Odpowiedź: Nie posiada. 

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone                   
w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem itp. 

 Proponowany zapis: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za mienie  przechowywane, pod kontrolowane lub 
 dozorem itp, w tym mienie przechowywane w szatniach wprowadza się obowiązek zamykania  i dozorowania szatni. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Czy Zamawiający  wyraża zgodę na następujący zapis: 

 „Z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które 
 Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność wyłącza się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta  dzikie” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta  
dzikie,  gdyż za takie nie ponosi odpowiedzialności. 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne z tytułu zarządzania 
drogami  następującego zapisu: 
 „ Ubezpieczającego zobowiązuje się do: 

 a) zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody 

 b) zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub 
 sygnalizacji świetlnej 



 

 c) usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b) w terminie 3 dni od przyjętej  i potwierdzonej  na 
 piśmie wiadomości o tych zagrożeniach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne z tytułu zarządzania 
drogami  następującego zapisu: 

 „W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zarządzania drogami z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone 
 zostają  szkody powstałe w przypadku niedokonywania okresowej (minimum raz w tygodniu) kontroli stanu dróg, 
 drogowych obiektów inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona również w przypadku 
 nieprzedstawienia  protokołów z wymienionych kontroli okresowych” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
 Czy  w budynkach, które mają być objęte ubezpieczeniem wykonywane są  przeglądy okresowe instalacji zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego? 

 

Odpowiedź: Administrator czyni bieżące starania celem dokonywania okresowych przeglądów instalacji.  
 

 Czy budynki, które mają być objęte ubezpieczeniem spełniają warunki wymagane przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej? 

 

Odpowiedź: Brak posiadanej pełnej informacji w tym zakresie. 
 

 Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są 

zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

   

Odpowiedź: Administrator czyni bieżące starania w zakresie sprawności zabezpieczeń przeciwpożarowych celem zgodności z 
przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  
                                                                      

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego następujące szkody 
materialne: 

 „...poniesione na terytorium RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, niedziele i święta, koszty  przejazdu 
 techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) oraz zwiększone koszty działalności 
 nieproporcjonalne...” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie do treści „Klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia” zapisu o następującej 
treści: 

 „1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do Ubezpieczyciela, w 
 przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa 
 ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę 
 przedmiotu ubezpieczenia. Zarzuty dotyczące realizacji warunków  umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel może podnieść 
 przeciwko posiadaczowi mienia – nabywcy”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących „Klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty 
włączenia do eksploatacji”? 

  Do przedmiotowej klauzuli proponujemy dodatnie zapisu o następującej treści: 

  „ Z wyłączeniem wad fabrycznych, niesprawności projektowej przed dostarczeniem lub w jego trakcie i wywołane przez  
 osoby inne niż Ubezpieczający, w tym wad objętych gwarancją, rękojmią” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

 Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów „Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie” 



   
 

 „Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia 
 pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez 
 Ubezpieczającego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 
 10% wartości szkody, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

 

 Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to 

budynki. 

Odpowiedź: Tak są zgłoszone. Miejski Dom Kultury ul. Lubliniecka 2, Budynek harcówka ul. Gwoździa, Budynek szkoły, Kalety ul. 1 
Maja 4 
 

 Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili 

obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie 

 

Odpowiedź: Nie. 
 

 Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są 

planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie 

 

Odpowiedź: Brak takich planów. 
 

 Prosimy o przedstawienie wykazu dróg, mostów i przepustów drogowych, które będą przedmiotem 

ubezpieczenia. Prosimy o informacje w jakim zakresie będą one ubezpieczone. 

 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych Zamawiający nie zgłasza dróg. 

 

 Czy w przypadku przepustów drogowych, dróg i mostów dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami prawa o 

drogach publicznych oraz prawa budowlanego. Czy powyższe przeglądy potwierdzone są stosownymi dokumentami 

(protokołami). 

 

Odpowiedź: Są dokonywane przeglądy wyłącznie dla obiektów mostowych. 
 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie do treści „Klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia” zapisu o 

następującej treści: 

 „1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do 
 Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na 
 zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., zaś prawa z umowy 
 ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Zarzuty dotyczące realizacji warunków 
 umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel może podnieść przeciwko posiadaczowi mienia – nabywcy”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących „Klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy 
do daty włączenia do eksploatacji”? 

 Do przedmiotowej klauzuli proponujemy dodatnie zapisu o następującej treści: 



 

  „ Z wyłączeniem wad fabrycznych, niesprawności projektowej przed dostarczeniem lub w jego trakcie i  
  wywołane przez osoby inne niż Ubezpieczający, w tym wad objętych gwarancją, rękojmią” 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Prosimy o informację: 

 a)  jak często dokonywane są okresowe przeglądy nawierzchni drogowej oraz ogólnego stanu dróg 

 b) czy powyższe przeglądy potwierdzane są stosownymi protokołami 

 c) w jakim terminie po powzięciu informacji o uszkodzeniu dróg  dokonywane są naprawy przedmiotowych 
 uszkodzeń 

 

Odpowiedź: 23.a) Przeglądy dokonywane są według zapotrzebowania z uwzględnieniem panujących 
atmosferycznych. 23.b) Nie zawsze są sporządzane protokoły. 23.c) Niezwłocznie dokonywane są zgłoszenia 
uszkodzeń dróg w celu ich napraw.  

 

 Prosimy o informację : 

 a) czy Miasto  ma podpisaną stosowną umowę z podmiotem lub podmiotami zajmującymi się robotami 
 konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi 

 b) czy przedmiotowa umowa nakłada na wykonawcę określone terminy wykonania stosownych napraw 

 c) czy przedmiotowa umowa nakłada na wykonawcę stosowne kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte, 
 bądź też nieterminowe wykonanie naprawy 

 d) czy wykonawca ma nałożony obowiązek posiadania stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
 cywilnej z tytułu prowadzonej działalnością 

 

Odpowiedź: 24.a) Tak. 24.b) Tak. 24.c) Tak. 24.d) Tak. 
 

 W pkt 4.7. SIWZ (załącznik nr 1B) prosimy o modyfikację zapisu: 

 „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU ubezpieczyciela 
 ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku 
 popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa 
 przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, 
 przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 
 nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju” 

 

  Proponujemy następujący zapis: 

 „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU ubezpieczyciela 
 ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku 
 popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa 
 przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, 
 przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, 
 nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju 
 (dotyczy wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych) 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

 Prosimy o zmianę zapisu  pkt. 4.5 (załącznik nr 1 B) obligatoryjnych zasada dotyczący likwidacji szkód w 
ubezpieczeniu Autocasco: 

 Poniżej propozycja zapisu: 

 „W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), 
 odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: 

 - sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto lub netto pojazdu z dnia zakupu, jeżeli okres 
 jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ 



   
 

 wcześniej uszkodzeniu, 
 - wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 80% war
 tości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 
 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, 
 a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia, 

 - wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma 
 ubezpieczenia)  w pozostałych przypadkach” 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Prosimy o informację: 

 a)  jak często dokonywane są okresowe przeglądy budynków będących przedmiotem ubezpieczenia 

 b) czy powyższe przeglądy potwierdzane są stosownymi protokołami 

 c) w jakim terminie po powzięciu informacji o uszkodzeniu budynku (jego elementów)  dokonywane są naprawy 
 przedmiotowych uszkodzeń 

 

Odpowiedź: 27.a) Dokładane są starania aby dokonywać okresowych przeglądów budynków zgodnie z przepisami. 
27.b) Tak. 27.c) Niezwłocznie. 

 

 Jakie czynności prewencyjne poczynił Zamawiający, aby zapobiec występowaniu szkód w ryzykach będących 
przedmiotem niniejszego ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dba o swoje mienie dokładając wszelkiej staranności aby ograniczyć możliwość wystąpienia szkody. 

 

 Czy osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi będącymi własnością Zamawiającego ponoszą 
konsekwencję (jeżeli tak to jakie?) w przypadku spowodowania kolizji drogowej, której następstwem jest wypłata 
odszkodowania w zakresie OC komunikacyjnego lub Autocasco. 

 

Odpowiedź: Brak umów i postanowień w tym zakresie. 

 

 Z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzonej działalności prosimy o wyłączenie 
zapisu zawartego w pkt. 4.28 , tzn.: 

 „odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji 
 gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości 
 sumy gwarancyjnej na jedno i  wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Prosimy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu zawartego w pkt 4.45 
następującej treści: 

 „odpowiedzialność cywilna wyrządzona w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz 
 naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 300.000 zł na jeden i wszystkie 
 wypadki ubezpieczeniowe” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wyłączenie wnioskowanego zapisu. 
 

 W zakresie ubezpieczenie Autocasco prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego uszkodzenia lub zbicia szyb 
pojazdu. Proponowany zapis: 

 „ uszkodzenia lub zbicia szyb pojazdu na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową” 

 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk, obejmujący uszkodzenie, utratę bądź 
całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz utratę elementów pojazdu 



 

lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego lub osoby 
upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego 
wyposażeniu polegające m.in. na: 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek 
zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez 
ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia  
z  osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz 
ubezpieczonego pojazdu, 

 uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, 
w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, 
opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego 
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru 
lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, 

 uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania 
osób trzecich, w tym również włamania, 

 uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie 
w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.), 

 uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej, 

 uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu, 
 kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: 

1) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 
2) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 
3) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój). 

 

 

 Prosimy o przeniesienie klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa do wykazu klauzul fakultatywnych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 Prosimy o wprowadzenie w klauzuli reprezentantów limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
w wysokości 300.000,00 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu. 

 

 Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług. Proponowany limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu. 

 

 
 Prosimy o ograniczenia zakresu odpowiedzialności w klauzuli  wyłączenia  ryzyka z eksploatacji jedynie do niżej wymienionych 
ryzyk: 
1. Pożar, 

2. Uderzenie pioruna, 

3. Wybuch, 

4. Upadek statku powietrznego. 

 Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego zapisu do w/w klauzuli: Powyższa klauzula ma zastosowanie pod 
 warunkiem ,że okres zakończenia działalności nie jest dłuższy niż 30 dni. W przypadku gdy okres byłby dłuższy niż 30 dni , 
 Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Towarzystwa/ Zakładu Ubezpieczeniowego o tym fakcie i podjęte  
 zostaną wspólne przez Ubezpieczającego i Towarzystwo/ Zakład Ubezpieczeniowy ustalenia i działania mające na celu 
 dodatkowe zabezpieczenie mienia.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

37. Prosimy o modyfikację treści klauzuli szkody całkowitej. 



   
 

Proponujemy następujący zapis: 

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy 
przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania). 

W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody jako całkowita, Ubezpieczający / Ubezpieczony, który zamierza mimo 
tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić Ubezpieczycielowi sporządzony przez warsztat wybrany przez  
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na swoje zlecenie kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez  
Ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, 
tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta / importera, posiadających stosowna homologację 
oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie przez warsztat wybrany przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, nie  
przekraczający 80% wartości pojazdu ustalonej  na dzień wyliczania odszkodowania  (nie wyższy jednak od sumy  ubezpieczenia) 
Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w PSO i pokryje jej koszt, pod warunkiem: 

5. przedstawienia Ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy,                           
potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela, 

6. przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie Ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin. 

W razie stwierdzenia przez Ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, 
Ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania. 

W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie więcej 
jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) Ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, 
niż suma ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Klauzula jest klauzulą fakultatywną. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym 
zakresie. 
 

38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy rozłożenia płatności składki na raty. 

Nasza propozycja: 
a) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – składka płatna w czterech ratach 
b) ubezpieczenie  Auto Casco – składka płatna w czterech ratach 
c) ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowcy pojazdu mechanicznego – składka płatna jednorazowo 
d) ubezpieczenie Assistance odpłatne – składka płatna jednorazowo 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płatność składki zgodnie z powyższym harmonogramem. 
 
39. Prosimy o wyłączenie z zakresu świadczeń  w ramach pomocy informacyjnej w Assistance następujących pozycji: 

- przekazanie wiadomości  
- pomoc tłumacza 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
40.  W ramach ubezpieczeniu Assistance odpowiedzialność pomoc przysługuje w  przypadku wypadku awarii, kradzieży lub innego 

zdarzenia. Prosimy więc o doprecyzowanie co mamy rozumieć pod pojęciem „inne zdarzenie” 

 

Odpowiedź: Dewastacja, wandalizm, uszkodzenie, wypadek itp. 

 

 

 

           

 



         Kalety, dnia 21.04.2016 r. 
Wykonawca V 
 
Dotyczy: SM.2530.1.2016 
 
 W odpowiedzi na pytania, informujemy jak poniżej: 
 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez 
masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty 
motorowe, motoro-wodne, lotnicze, ekstremalne.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w środowisku 
naturalnego 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. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na 
temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych 
odpadów.  
 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) 
produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez 
okolicznościowych przez wszystkie jednostki a także szkody wyrządzone w skutek 
przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń ( wszystkich z wykazu publikowanego przez 
Ministra Zdrowia), nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-
Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o wprowadzenie podlimitu na 100 000 zł 
 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian 
w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
5. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg: 

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom 
zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) 

b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących: 
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na 
bezpieczeństwo użytkowników dróg 
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia 

      - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie 
znaków) 
 
Odpowiedź: Odpowiedź: 5.a)Jest zlecane innym podmiotom w zależności od wielkości i 
zakresu zagrożenia. W większości przypadków jest wymagane posiadanie polisy co zależy 
od wielkości, zakresu prac. 5.b) Brak wewnętrznych przepisów w tym zakresie, objazdy 
dokonywany według potrzeb i warunków atmosferycznych, reakcja na zgłoszenie 



niezwłoczna, zabezpieczenie miejsca zagrażającego użytkownikom odbywa się w formie 
zabezpieczenia dziur i stawiania znaków itp. 
 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niezależnie 

od zmiany sposobu wystawiania polisy, suma gwarancyjna wraz z dodatkowymi podlimitami, 
limitami na poszczególne ryzyka będzie sumą gwarancyjną wspólną dla wszystkich 
Ubezpieczonych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

7.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 
ubezpieczonego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza 
poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne. 
 

8. Jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosił fundusz remontowy w 
2014 r., ile wynosi na rok 2015? 
 

Odpowiedź: Drogi utrzymywane są na bieżąco według potrzeb oraz posiadania środków na ten 
cel, zarówno w okresie zimowego utrzymania jak i bieżących remontów.  
 

9. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: 
pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją 
pokazów. 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 
 

10. W tabeli przebiegu ubezpieczeń prosimy o podanie przyczyny szkód , czy są założone 
rezerwy (również w OC dróg) ? 

             Prosimy o również  podanie jaki okres obejmuje podana szkodowość (od – do)  
   
Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje lata kalendarzowe od 01.01.2013  do 23.03.2016r. 
Główne przyczyn szkód – w OC – zdarzenia na drogach Gminnych, szkody majątkowe – 
żywioły ( deszcz nawalny i wyładowania atmosferyczne) oraz wandalizm. Założona rezerwa 
dotyczy szkody związanej z wandalizmem, nie ma założonych rezerw na szkody z OC – zgodnie 
z zaświadczeniami otrzymanymi od ubezpieczycieli. 
 

11. W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie 
danych dotyczących roku budowy, materiał budulcowy ścian i dachu(konstrukcja), stanu 
technicznego wszystkich budynków  wg gradacji; dobry, dostateczny , zły, awaryjny. W 
przypadku braku tych informacji nie będziemy mogli przedstawić oferty.  

 
Odpowiedź: 
 

Urząd Miasta 

  
Przedmiot 

ubezpieczenia 
SUMA 

UBEZPIECZENIA Rok budowy Ściany Pokrycie dachu 

1 

Budynek urzędu, 
ul. Żwirki i Wigury 

2 
2 800 000,00 zł 1947 murowany żelbetowy kryty 

papą 

2 

Budynek 
ochotniczej straży 
pożarnej,  ul. 1-go 

Maja 35* 
90 000,00 zł 1946 

murowany 
drewniany kryty 
papą 

 



3 

Budynek 
mieszkalny, ul. 
Sienkiewicza 9 

330 000,00 zł 1939 murowany drewniany kryty 
papą 

4 

Budynek 
mieszkalny, ul. 
Fabryczna 25* 

400 000,00 zł 1925 murowany drewniany kryty 
papą 

5 

Budynek 
mieszkalny, ul. 

Żwirki i Wigury 1* 
300 000,00 zł 1915 murowany drewniany kryty 

papą 

6 

Budynek 
mieszkalny, ul. 1-

go Maja 3 
800 000,00 zł 1912 murowany drewniany kryty 

papą 

7 

Budynek 
mieszkalny, ul. 1-

go Maja 19 
700 000,00 zł 1916 murowany drewniany kryty 

papą 
8 
 

Budynek 
mieszkalny, 
ul. 1-go Maja 

21 

350 000,00 zł 1932 murowany drewniany kryty 
papą 

 

9 

Budynek 
mieszkalny, ul. 1-

go Maja 35 
60 000,00 zł 1925 murowany drewniany kryty 

papą 

10 

Budynek 
mieszkalny,ul. 

Paderewskiego 93 
180 000,00 zł 1900 murowany drewniany kryty 

papą 
11 

 
Budynek 

mieszkalny, 
ul. Drozdka 

31 

50 000,00 zł 1973 murowany drewniany kryty 
papą 

 

12 
Mieszkanie, 

Lubocz 1 50 000,00 zł 1898 murowany drewniany kryty 
dachówka 

14 

Miejski Dom 
Kultury, ul. 

Lubliniecka 2 
2 500 000,00 zł 1948 murowany drewniany kryty 

papą 
15 

 
Budynek 

przedszkola, 
ul. Brzechwy 

2 

1 300 000,00 zł 1953 murowany drewniany kryty 
papą 

 

16 

Budynek 
mieszkalny, ul. 
Brzechwy 2* 

150 000,00 zł 1953 murowany drewniany kryty 
papą 

17 
Klub Drutarnia, ul. 
Koszęcińska 25 120 000,00 zł 1980 murowany żelbetowy kryty 

papą 

18 

Świetlica 
środowiskowa, ul. 

1-go Maja 74 
50 000,00 zł 1976 murowany żelbetowy kryty 

papą 

19 

Budynek 
mieszkalny, ul. 

Dębowa 25 
50 000,00 zł 1932 murowany drewniany kryty 

papą 

20 

Budynek 
mieszkalny, ul. 

Dębowa 23 
40 000,00 zł 1932 murowany drewniany kryty 

papą 



21 

Sala 
gimnastyczna, ul. 
Rogowskiego 43 1 580 000,00 zł 

2000 murowany 
wiązy stalowe 
pokryte płytami 
warstwowymi 

22 
 Łącznik ul. Ks. 

Rogowskiego 43 2000 murowany stropodach z płyt 
PREKON 

23 

Miejska 
Oczyszczalnia 

Ścieków w 
Kaletach z 

wyposażeniem  
oraz infrastrukturą 

9 635 623,30 zł  1998 murowany  
Żelbetowy kryty 
papą  

25 

Budynek 
wodociągów 
miejskich ul. 
Drozdka 31 

50 000,00 zł 1956  murowany   Stropodach z płyt 
żelbetowych kryty papą 

      
 

      
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

  
Przedmiot 

ubezpieczen
ia 

SUMA 
UBEZPIECZENIA Rok budowy Ściany Pokrycie 

dachu 
 

1 
 

Budynek szkoły, 
ul. 1 Maja 6 3 873 260,00 zł  1938 murowany żelbetowy kryty papą 

2 
Budynek szkoły, 

ul. 1 Maja 8 2 456 000,00 zł 1898  murowany żelbetowy kryty papą 
3 

Budynek Sali 
gimnastyczn
ej ul. 1 Maja 

6 

456 000,00 zł  1950 murowany żelbetowy 
kryty papą 

 
4 
 

Budynek harcówki 
ul. Gwoździa 270 000,00 zł  1927 murowany żelbetowy kryty papą 

5 

Przełaczka Sali 
gimnastycznej ul. 

1 Maja 6 
51 640,00 zł 1994  murowany 

żelbetowy kryty papą 

      
 

Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku 
Przedmiot 

ubezpieczen
ia 

SUMA 
UBEZPIECZENIA Rok budowy Ściany Pokrycie dachu  

1 
Budynek szkoły ul. 

Orzeszkowej 10 5 504 000,00 zł  1950 murowany betonowy kryty 
papą 

2 

łącznik Sali 
gimnastycznej ul. 
Orzeszkowej 10 

430 000,00 zł 1998  murowany betonowy kryty 
papą 

3 

Pawilon sportowy 
ul. Orzeszkowej 

10 
1 098 000,00 zł  1998 murowany stalowy strop kryty 

blachą 

      
 



Zespół Szkół w Kaletach 
Przedmiot 

ubezpieczeni
a 

SUMA 
UBEZPIECZENI

A 
Rok budowy Ściany Pokrycie dachu  

1 
1 568 400,00 zł   murowany 

strop 
drewniany, 
kryty dachówką 

 

2 

Budynek szkoły 
dobudówka, 

Kalety ul. 1 Maja 
4 

500 200,00 zł  1999 murowany strop drewniany, 
kryty dachówką 

 
 

12. W szczególności dla budynków mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o 
informacje o przeprowadzonych remontach. 

 
Odpowiedź: Remonty przeprowadzane są na bieżąco w zakresie zaleceń przez służby kontrolne 
oraz według potrzeb i posiadanych środków. 
 

13. W kontekście obligatoryjnych klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: 
 

  

Przedmiot ubezpieczenia Zabezpieczenia 
przeciwpożarowe 

Zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe 

1 Budynek urzędu, ul. Żwirki i Wigury 2  gaśnice,  

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych, 
okratowane okna budynku 

- część, 

2 Budynek ochotniczej straży pożarnej,  ul. 1-
go Maja 35* brak brak 

3 
Budynek 

mieszkalny, 
ul. 

Sienkiewicza 
9 

brak brak  

4 Budynek mieszkalny, ul. Fabryczna 25* brak brak 

5 Budynek mieszkalny, ul. Żwirki i Wigury 1* brak brak 



6 Budynek mieszkalny, ul. 1-go Maja 3 brak brak 

7 Budynek mieszkalny, ul. 1-go Maja 19 brak brak 

8 
Budynek 

mieszkalny, 
ul. 1-go Maja 

21 

brak brak  

9 Budynek mieszkalny, ul. 1-go Maja 35 brak brak 

10 Budynek mieszkalny,ul. Paderewskiego 93 brak brak 

11 Budynek mieszkalny, ul. Drozdka 31 brak brak 

12 Mieszkanie, Lubocz 1 brak brak 

13 Budynek + trybuny + ogrodzenie,ul. 
Fabryczna 35 gaśnice 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych, 

14 Miejski Dom Kultury, ul. Lubliniecka 2 gaśnice 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych 

15 Budynek przedszkola, ul. Brzechwy 2  gaśnice 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych 

16 Budynek mieszkalny, ul. Brzechwy 2* brak 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych, 
okratowane okna 

budynku, 
stały dozór wewnątrz, 

stały dozór na zewnątrz, 
alarm tylko na miejscu, 

system alarmujący służby 



z całodobową ochroną, 

17 Klub Drutarnia, ul. Koszęcińska 25 gaśnice 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych, 

18 Świetlica środowiskowa, ul. 1-go Maja 74 gaśnice 

co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe w 
każdych drzwiach 

zewnętrznych, alarm 

19 Budynek mieszkalny, ul. Dębowa 25 brak brak 

20 Budynek mieszkalny, ul. Dębowa 23 brak brak 

21 Sala gimnastyczna, ul. Rogowskiego 43* gaśnice brak 

22  Łącznik ul. Ks. Rogowskiego 43* gaśnice brak 

23 Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Kaletach gaśnice brak 

24 Budynek wodociągów miejskich ul. Drozdka 
31 gaśnice brak 

25 Budynek szkoły, ul. 1 Maja 6 gasnice, hydranty 
zewnetrzne, 

2 zamki, dozór własny, 
monitoring 

26 Budynek szkoły ul. Orzeszkowej 10 gasnice, miejscowa 
sygnalizacja pożaru 

2 zamki, dozór fiziczny 
własny, monitoring 

27 

Budynek szkoły, Kalety ul. 1 Maja 4 

gaśnice, hydranty 
wewnetrzne 

okratowane okna, dozór 
wewnętrzny w godinach 7-

15, alarm z sygnałem 
lokalnym, monitoring 

 
 



14. 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 

 
Odpowiedź: Administrator dokłada starań w zakresie bieżących przeglądów instalacji i na tę 
okoliczność sporządzane są protokoły.   
 

15. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) budynki przeznaczone do rozbiórki 
b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie 

wybuchu pożaru 
d) pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu 
ochrony:  

- budynki przeznaczone do rozbiórki 
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
 
 

Odpowiedź: Odpowiedź: 15.a) Brak budynków do rozbiórki na chwile obecną. 15.b) Zgłoszone 
mienie jest w różnym stanie technicznym, zainteresowanym udostępnimy obiekty do wglądu. 
15.c) Nie posiadamy informacji o instalacjach zagrażających bezpieczeństwu. 15.d) nie. 

Nie wyrażamy zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 
 
 

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia 
wraz z określeniem przyczyny. 
 
 
Odpowiedź: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w bieżącym użytkowaniu 
administratora. 
 

17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia 
są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny 
 
Odpowiedź: Administrator dokłada starań w zakresie bieżących przeglądów i na tę 
okoliczność sporządzane są protokoły.   
 
 

18. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o 
ich wartości. 
 
Odpowiedź: Okres ubezpieczenia to 36 miesięcy co uniemożliwia na jednoznaczną 
odpowiedź w tym zakresie. Planowane są termomodernizacje budynków. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 



 
Odpowiedź: Wszędzie tam gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności chodzi o limit 
na jeden i wszystkie zdarzenia w każdym roczny okresie ubezpieczenia. 
 

20. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 
okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, podniesieni wód gruntowych lub lokalne 
podtopienia.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na 
temat wysokości poniesionych strat, 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla 
powyżej wymienionych ryzyk  w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
 
 
Odpowiedź: Nie. 
 

21. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 
- wykazu  ich lokalizacji (adresu),  
- jednostkowych sum ubezpieczenia, 
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne? 

     -  sposobu ich zabezpieczenia 
- podanie przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 
 Wnioskujemy również  o zastosowanie dla nich  podstawowego zakresu ubezpieczenia 
(pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)  
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

22. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do 
rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

23. Czy w mijającym okresie ubezpieczenia  Klient był ubezpieczony w zakresie podanym w 
SIWZ? Jeżeli nie lub zakres był inny proszę o wykazanie różnic. 
Zwłaszcza prosimy o wykazanie  franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie  w 
poszczególnych ryzykach ( w tym w OC zarządcy dróg),  

 
Odpowiedź: W okresie od 01.06.2015 r Zamawiający jest ubezpieczony na takim samym 
programie. W latach poprzednich program był zbliżony z tym, że w oparciu o ryzyka 
nazwanie a nie all risk. Ubezpieczony miał udział własny w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego w wysokości 5% wartości szkody.  W latach 2013 – 2014 była franszyza 
integralna w ubezpieczeniu od ognia 200 zł, kradzieży 100 zł i szyb 50 zł. W 2014 była 
tez franszyza integralna w OC w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł.  
 

24. Czy w ostatnich 3 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za 
które ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone 
do ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie. 

 
Odpowiedź: Brak posiadania takiej informacji. 
 

25. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

26 .Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie wszystkich (lub wybranych) klauzul obligatoryjnych 
do klauzul fakultatywnych 
- Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych 



- Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
- klauzuli miejsc ubezpieczenia 
- klauzuli przechowywania mienia 
- klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych 
- klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług  
- 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
26. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych jak pomost pływający, , itp. 

wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna 
oraz upadku statku powietrznego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
28.Prosimy o dodatkowe informacje odnośnie pozycji pomost pływający:   

- stan techniczny, 
- konstrukcja/materiał z którego wykonano to urządzenie, 
- rok budowy,  
- czy były dokonywane remonty po czasie oddania do użytkowania (jeśli tak, to w którym roku)   
- czy urządzenie przechodzi regularne przeglądy 
- czy w lokalizacji, w której znajduje się w/w mienie wystąpiła powódź i czy w związku z tym 
Zamawiający  wystąpiły poniósł  straty. 

 
Odpowiedź: Dobry. Użytkowany od 3 lat. Sprawny. 
 
29.  W odniesieniu do  kolektorów sanitarnych wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia 
do    ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

30.Prosimy o wyrażenie  zgody na  dodanie w zakresie ubezpieczenia mienia zapisu: 
Z zakresu odpowiedzialności TU S.A. bez względu na przedmiot ubezpieczenia wyłączone są szkody: 
1/30) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
w tym jego reprezentantów, którymi w rozumieniu niniejszych OWU są: 
a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych - dyrektor, jego zastępcy, zarządca oraz 
pełnomocnicy, 
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych - członkowie zarządu, prokurenci oraz 
pełnomocnicy, 
c) w spółkach komandytowo-akcyjnych – komplementariusze będący osobami fizycznymi, prokurenci 
oraz pełnomocnicy, 
d) w spółkach jawnych oraz komandytowych – komplementariusze będący osobami fizycznymi, 
wspólnik, prokurenci oraz pełnomocnicy, 
e) w spółkach partnerskich - partnerzy, prokurenci oraz pełnomocnicy, 
f) w spółkach cywilnych - wspólnicy oraz pełnomocnicy, 
g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członkowie zarządu, prokurenci oraz 
pełnomocnicy, 
h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - te osoby oraz 
pełnomocnicy; 
przy czym odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata 
odszkodowania następuje o ile odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności; 
2/30) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym; 
3/30) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby 
wymienione w pkt 2 będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków odurzających o ile zażycie o ile zażycie jakiejkolwiek z wymienionych 
substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 
4/30) będące skutkiem nieprzestrzegania, przez Ubezpieczonego, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, o ile miało ono wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar; 
5/30) w mieniu, którego posiadanie nie jest potwierdzone prawnym dowodem nabycia, posiadania, własności; 



6/30) w mieniu nieużytkowanym w działalności gospodarczej; 
7/30) w mieniu niezgłoszonym do ubezpieczenia; 
8/30) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych; 
9/30) powstałe poza miejscami wskazanymi w umowie jako miejsca ubezpieczenia; 
10/30) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio zaniechaniem obowiązkowych okresowych 
przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego mienia albo w mieniu w którym mimo 
dokonania oględzin i przeglądów nie usunięto stwierdzonych usterek, o ile miało to wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar; 
11/30) za które dostawcy bądź usługodawcy są odpowiedzialni na mocy umowy lub obowiązujących 
przepisów prawa oraz powstałe w okresie działania rękojmi lub gwarancji pokrywane przez 
producenta lub warsztat naprawczy; 
12/30) w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikujących się do likwidacji albo „złomowania” oraz w 
środkach obrotowych przeterminowanych lub wycofanych z obrotu handlowego; 
13/30) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wodą gruntową bądź przypowierzchniową, pływami 
lub falami morskimi lub powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia 
oraz wynikające z długotrwałej nieszczelności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania i innych urządzeń technologicznych; 
14/30) w mieniu nie użytkowanym dłużej niż przez 30 dni jeżeli pozostaje ono bez dozoru; 
15/30 powstałe w ubezpieczonym mieniu poddanym działaniu ognia albo ciepła w celu obróbki lub w 
procesie technologicznym, np. podczas wędzenia, prasowania, gotowania; 
16/30) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wybuchem wywołanym 
przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz wybuchem w silnikach 
spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanym normalnym ciśnieniem zawartego 
w nich czynnika; 
17/30) w mieniu nie użytkowanym dłużej niż przez 30 dni jeżeli pozostaje ono bez dozoru; 
18/30) nieprzekraczające równowartości 200 zł łącznie z kosztami uprzątnięcia pozostałości; 
19/30) polegające na lub powstałe w wyniku utraty mienia, jeżeli utrata nastąpiła w niewyjaśnionych 
okolicznościach i z nieustalonych przyczyn, bądź została ujawniona w trakcie inwentaryzacji; 
Jeśli zamawiający nie wyraża zgody na włączenie wszystkich powyżej wymienionych punktów 
(wyłączeń)  prosimy o wskazanie, które z nich są zaakceptowane.  
20/30. Wykonawca nie pokrywa ponadto kosztów: 
1) usunięcia wad materiałowych; 
2) konserwacji oraz normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności. 
 
Odpowiedź: : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
        31. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia zakresu o uszkodzenia ubezpieczonego 
mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej , w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, 
prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a 
także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich do 
wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  
 
 
Odpowiedź: : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
32. Prosimy o modyfikację treści klauzuli katastrofy budowlanej, dopisując poniższe zapisy: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
33. Prosimy o modyfikację treści klauzuli robót  budowlano - montażowych przez dopisanie 
wyłączenia: 
… prace nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 
 



Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
34. Prosimy o zmniejszenie dodatkowego limitu dla kosztów związanych z osuszaniem i renowacją 
uszkodzonego mienia do wysokości 20.000 PLN 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
35. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli automatycznego wzrostu wartości 
mienia w brzmieniu: „limit dla klauzuli ograniczony jest do wysokości 20% wartości danej grupy mienia 
zgłoszonej do ubezpieczenia” 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
36. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 1.000.000 PLN lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
37. Prosimy o wyłączenie rowerów miejskich z zakresu ubezpieczenia, w przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
38. Prosimy o informacje od jak dawna funkcjonuje system rowerów miejskich i jak wygląda szko 
dowość z tego ryzyka. 
 
 
Odpowiedź: Nie było szkód z tego ryzyka. 
 
39. Prosimy o informację czy uwzględnienie terenów zielonych, zabytków i pomników przyrody, 
parków, obiektów wodnych, stawów - związane jest z udzielaniem przez ubezpieczyciela ochrony dla 
przedmiotów takich jak nasadzenia, rośliny na pniu, inna roślinność, zbiorniki wodne czy infrastruktóra 
hydrotechniczna?  
 
Odpowiedź: Nie natomiast są one w pieczy Zamawiajcego i może być mu w związku z 
posiadaniem przypisana odpowiedzialność. 
 
40. Prosimy o przekazanie wykazu mienia z sumami ubezpieczenia - pomników  
solary; instalacje i kolektory solarne wykaz mienia  zbiory i eksponaty muzealne - wykaz mienia  
surowce wtórne - czy występuje sortownia odpadów, zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz materiały 
archiwalne - wykaz białych kruków, inkunabułow, starodruków  
 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
41. Dla mienia opisanego jako budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich 
mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom), chyba że 
ubezpieczyciel  przyjął je do ubezpieczenia i objął ochroną, w świetle obligatoryjnej klauzuli wyłączenia 
ryzyka z eksploatacji - prosimy o informację czy zgłasza się do ubezpieczenia w ramach tego 
postepowania przetargowego tego rodzaju mienie? Prosimy o przedstawieni jego wykazu wraz z jego 
wartością. Jaką możliwość ma ubezpieczyciel w tym aby w ramach tego postępowania odmówić 
przyjęcia tego rodzaju mienia do ochrony?  
 
 
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia i nie wie nic o 
takich planach ale nie wyklucza takiej sytuacji. 



 
42. Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję, Turcję, Tunezję , Iran, Izrael, Maroko, 
jeśli tak proszę o wskazanie nr rej. pojazdów  
 
Odpowiedź: Nie. 
 
43. Proszę o podanie roku produkcji, pojemności silnika i numeru nadwozia   koparko ładowarki 
Catepilar 
 
Odpowiedź: 1998, wolnobieżne, 2CR01853. 
 
44. Proszę o zmianę zapisu: „ uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z 
ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych 
bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami,  
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz 
ubezpieczonego pojazdu” na zapis: „uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w 
związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów 
posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z 
osobami,  zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu” 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 
 
45. Proszę o zmianę zapisu: „uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia 
wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, 
uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, 
zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 
pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało 
wewnątrz pojazdu” na zapis: „uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia 
wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, 
uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, 
zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 
pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu” 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
46. Proszę o zmianę zapisu: „Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z 
wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i 
Mołdawii,” na zapis: „Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie. Na terytorium Rosji 
Ukrainy i Białorusi ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, 
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz 
pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju), oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego 
lub dodatkowego.” 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
47. Proszę o ograniczenie zakresu ubezpieczenia Assistance do pojazdów osobowych i 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance 
przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu: 
a) samochody osobowe; 
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 



c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy 
osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej); 
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w 
karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu 
zarejestrowania pojazdu  
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
 
48. Proszę o usunięcie zapisu: pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną umożliwiającego porozumienie 
się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy 
ubezpieczonemu - w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
49. Proszę o potwierdzenie, że zapis: „holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na 
terytorium RP – w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (bez limitu km)” 
dotyczy pojazdu ubezpieczonego w zakresie odpłatnym Assistance.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
50. Ponadto proszę o usunięcie zapisu: „ekspertyza techniczna – w przypadku wypadku lub 
awarii” oraz „odbiór ubezpieczonego pojazdu- w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży” i 
zgodę na ograniczenie samochodu zastępczego poza RP do 3 dni. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
51. Proszę również o zmianę klasy pojazdu zastępczego na wynajęcie pojazdu zastępczego w 
miarę możliwości porównywalnej klasy lub o klasę niższą. Uzależnione jest to jednak od 
lokalnych możliwości. Poza granicami RP na terytorium Europy Centrum Alarmowe Uniqa 
TU SA zorganizuje i pokryje koszty wynajmu samochodu w klasie A lub B. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wnioskowane zmiany. 



 

 
          Kalety, dnia 21.04.2016 r. 
Wykonawca VI 
 
Dotyczy: SM.2530.1.2016 
 
W odpowiedzi na pytania, informujemy jak poniżej: 
 
 

1. Przebieg Ubezpieczenia 
1) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

 
Odpowiedź: Co do zasady tak, ale jednostki mogły nie w pełni ubezpieczać swoje mienie i w 
związku z tym Zamawiający nie ma stu procentowej pewności. Na pewno w okresie ostatniego 
roku. 
 
2) Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak  jakichkolwiek innych roszczeń 

zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których 
Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których 
mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych 
informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego tak. Wszystkie szkody i roszczenia o jakich 
Zamawiający wie były zgłaszane do ubezpieczyciela, a w oparciu o informacje od niego 
przygotowano zestawienie szkodowości. 
 
3) Czy podana szkodowość odnosi się do zakresu/franszyz zaproponowanych obecnie? Prosimy 

podać istotne zmiany.  
 
Odpowiedź :Podana szkodowość odnosi się no następujących franszyz i udziałów własnych: 
Ubezpieczony miał udział własny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w latach 2013 – 
2016 w wysokości 5% wartości szkody.  W latach 2013 – 2014 była franszyza integralna w 
ubezpieczeniu od ognia 200 zł, kradzieży 100 zł i szyb 50 zł. W 2014 była tez franszyza 
integralna w OC w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł. 
 
4) Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wie o innych:  

 jakichkolwiek innych roszczeniach  zgłoszonych do Ubezpieczonego 
 jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu 

należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone 
roszczenia w przyszłości 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
5) Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia szkodowe z lat wcześniejszych niż ostatni rok polisowy 

zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu lub o uzupełnienie tych  zestawień 
szkodowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk    
1) Prosimy  o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako 

stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o 
podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego 
(wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego 
obniżenia zużycia technicznego. 

 
Odpowiedź: Stan budynków jest dobry. Remonty przeprowadzane są na bieżąco w zakresie 
zaleceń przez służby kontrolne oraz według potrzeb i posiadanych środków.  Mienie zgłoszone 
w SIWZ jest dopuszczone do wglądu.  
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2) Prosimy o informacje czy w zgłoszonym mieniu wystąpiły szkody powodziowe po 1996r. 
 
Odpowiedź: Brak posiadania takich informacji. 
 
3) Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie znajduję się na terenach zagrożonych powodzią 

podtopieniami.  
 
Odpowiedź: Brak posiadania jednoznacznych informacji w tym zakresie. 
 
4) Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny 

okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych,  jednostki 
organizacyjne, jeśli nie prosimy o wskazanie różnic.    

 
Odpowiedź: W latach 2014 – 2015(czerwiec) Urząd Miasta zawierał ubezpieczenie samodzielnie 
na podobnym programie z tym, że na ryzykach nazwanych, w 2015 przeprowadzono wspólne 
postępowanie z jednostkami, program był w zasadzie tożsamy, mogły wystąpić drobne różnice. 
 
5) Prosimy o ograniczenie zakresu dla obiektów typu wiaty/szklarnie/namioty itp., jak także budowli 

nie połączonych trwale z podłożem,  do ryzyk nazwanych, tj: pożar, bezpośrednie uderzenie 
pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź,  huragan, deszcz nawalny, 
grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i 
sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, 
budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
6) Prosimy o ograniczenie zakresu dla nasadzeń do ryzyk nazwanych, tj: pożar, bezpośrednie 

uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź,  huragan, deszcz 
nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, 
upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
7) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony samowoli budowlanych 

ewentualnie prosimy o potwierdzenie że w budynkach/budowlach zgłaszanych do ubezpieczenia 
nie znajdują się takie obiekty. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto 
Kalety, co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego i wg 
jego wiedzy wśród nieruchomości zadeklarowanych do ubezpieczenia mienia nie powinno być 
przypadków samowoli budowlanej. 
 
8) Prosimy o informację, czy do ochrony włączone są budynki znajdujące się pod nadzorem 

konserwatora zabytków; jeśli tak, to prosimy o podanie ich adresu i wartości. 
 
Odpowiedź: Tak są włączone. Miejski Dom Kultury ul. Lubliniecka 2, Budynek harcówka ul. Gwoździa, 
Budynek szkoły, Kalety ul. 1 Maja 4 
 
9) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód powstałych w 

wyniku nie przestrzegania wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto 
Kalety, co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów, lecz nie wprowadza 
przedmiotowego wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej. 
 
10) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód pośrednich 

związanych np. ze zwiększonymi kosztami działalności. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmienne w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy i nie wprowadza przedmiotowego wyłączenia. 
 
11) Prosimy o wprowadzenia dodatkowego wyłączenia dotyczącego szkód powstałych podczas 

prowadzenia prac budowlanych za wyjątkiem robót określonych w ramach klauzuli robót 
budowlano – montażowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmienne w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy i nie wprowadza przedmiotowego wyłączenia. 
 
 
12) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia dotyczącego szkód polegających na pękaniu 

ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba że szkoda powstała w skutek zdarzeń 
objętych w ramach prac określonych w klauzuli robót budowlano – montażowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmienne w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy i nie wprowadza przedmiotowego wyłączenia. 
 
13) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony szkód wywołanych 

błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych odmienne w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy i nie wprowadza przedmiotowego wyłączenia. 
 
14) Prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla szkód powstałych w wyniku nie przestrzegania przez 

Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich 
Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza innego niż określone w SIWZ wyłączenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe  w wyniku nieprzestrzegania przez 
Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich 
Normach i normach branżowych. 
 
 
15) Prosimy o potwierdzenie że naziemne oraz podziemne linie elektroenergetyczne, teletechniczne i 

innych tego typu oraz urządzenia stanowiące ich integralną część, służące do rozdziału i 
przetwarzania energii lub sygnałów nie przeznaczone do zaspokajania potrzeb 
Ubezpieczającego oraz zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność są poza 
zakresem ubezpieczenia.   

 
Odpowiedź: Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog 
wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody w naziemnych oraz podziemnych 
liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych , teletechnicznych i innych tego 
typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralna część, służących do rozdziału i 
przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających 
Ubezpieczającego , zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność  oraz 
znajdujących się  w odległości do 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie 
ubezpieczenia lub SIWZ. 
 
16) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony wyposażenia OSP w 

trakcie akcji i ćwiczeń 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
17) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń powstałych w skutek systematycznego 

zawilgocenia z powodów nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych urządzeń 
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technologicznych rozprowadzających wodę lub inne ciecze lub parę oraz zawilgocenia przez 
wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.  

 
Odpowiedź: Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog 
wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody powstałe na skutek systematycznego 
zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych urządzeń 
technologicznych rozprowadzających wodę lub inne ciecze lub parę oraz zawilgocenia przez 
wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.  
 
 
18) Prosimy o dopisanie do wyłączenia spowodowanego eksplozją lub implozją szkód wywołanych 

podczas rozbiórki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
19) Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży stałych elementów budynków/budowli. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
20) Prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń tj. wyłączenie z ochrony pojemników i koszy na 

śmiecie oraz surowców wtórnych lub ograniczenie tego zakresu do FLEXA tj. pożar, uderzenie 
pioruna, eksplozję oraz upadek statku powietrznego .  

 
Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres ochrony do FLEXA jedynie dla surowców wtórnych, 
poza tym nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
21) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 10% szkody 

lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
22) Prosimy o dopisanie do 11 z załącznika nr 1 str. 25: […] pod warunkiem, że wartość VAT została 

zadeklarowana w zgłoszonych wartościach 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, 
jednocześnie Zamawiający potwierdza, że sumy zgłaszane do ubezpieczenia zawierają podatek 
VAT. 
 
23) W przypadku braku zgody prosimy o informacje czy Zamawiający doliczyć do sum ubezpieczenia 

wartości VAT.  
 
Odpowiedź: Zamawiający w sumach ubezpieczenia uwzględnia podatek VAT. 
 
24) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 14 str. 25  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
25) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 16 str. 25 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
26) Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 18 str. 26 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
27) Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli usunięcia przyczyn awarii do 50 tys. zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający obniża limit odszkodowawczy w klauzuli usunięcia przyczyn awarii 
do 50 000 zł. 
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28) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego podlimitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

dla pkt 3) i 4) w wysokości 250.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
29) Prosimy o obniżenie limitu dla kosztów dodatkowych do 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
30) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie 

niniejsza klauzula nie obejmuję: części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne 
ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności 
wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze 
palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
31) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuję: wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności 
olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych , a w szczególności 
matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
32) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuję: szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący 
naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
33) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuje: szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
34) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona  nie obejmuje: w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział 
ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
35) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona  nie obejmuje: szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w 
szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 
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Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
36) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli 

ochrona nie obejmuje: szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych 
przeglądów konserwacyjnych i remontów, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
37) Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie 

niniejsza klauzula nie obejmuje: szkód w maszynach i urządzeniach, których jednostkowa suma 
ubezpieczenia przekracza 200.000,00 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
38) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, 

budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam 
prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają 
konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

 
Odpowiedź: Brak naruszania konstrukcji nośnej w budynku w trakcie obecnych inwestycji. 
 
39) Prosimy o informacje dotyczącą remontów budynków zgłaszanych do ubezpieczenia. Czy były 

one i kiedy remontowane, w szczególności prosimy informacje dla obiektów starszych mających 
powyżej 40 lat. 

 
Odpowiedź: Remonty dokonywane są na bieżące według potrzeb, wymogów oraz posiadanych 
środków. 
 
40) Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, 

jeżeli tak to jakich,  z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie 
wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji 
związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

 
Odpowiedź: Remonty dokonywane są na bieżące według potrzeb, wymogów oraz posiadanych 
środków. Brak posiadania jednoznacznej informacji w zakresie remontów i modernizacji. 
Planowane są termomodernizacje niektórych budynków.   
 
41) Prosimy o wskazanie obiektów do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej lub dojazd może być utrudniony w okresie zimowym. 
 
 
Odpowiedź: Brak posiadania jednoznacznej informacji w tym zakresie.  
 
42) Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez 

Zamawiającego, prowadzona jest działalności: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni 
śmieci, biogazowni. Jeżeli tak, prosimy o podanie następujących informacji: 

a) łącznej wartości mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji z 
wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tj. budynki/budowle, 
wyposażenie maszyny itd. 

b) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych 
c) konstrukcji budynków 
d) zabezpieczeń ppożar. i pkradzież 
e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ? 
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czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o taki 
przeznaczeniu? 
 
 
 
Odpowiedź: Miasto posiada PSZOK. 
 

43) Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o konstrukcje budynków, ścian i dachów dla wszystkich 
budynków zgłaszanych do Ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Kaletach – murowany, dach żelbetowy kryty 
papą. Budynek wodociągów miejskich w Kaletach – murowany,  Stropodach z płyt żelbetowych 
kryty papą. 
 
44) Czy oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska , przepisów 

prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej ? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
45) Prosimy o informacje jakie procesy technologiczne przeprowadzane są w oczyszczalni ścieków?  
 
Odpowiedź: Wstępne oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, odwadnianie 
osadu poprzez prasowanie. 
 
46) Prosimy o informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków suszy się lub spala opad ściekowy?  
 
Odpowiedź: Nie. 
 
47) Prosimy o informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się instalacje biogazowe i 

kogeneracyjne.   
 
Odpowiedź: Nie. 
 
48) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż 

wymienione w załączniku do SIWZ,  nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej 
wartość nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz 
jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał? 

 
Odpowiedź: Brak posiadania jednoznacznej informacji w tym zakresie. 
 
49) Klauzula katastrofy budowlane – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą 

pokrywane szkody powstałe w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i 
modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na 
bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
50) Klauzula katastrofy budowlane – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą 

pokrywane szkody powstałe w obiektach wysokościowych nie posiadających aktualnie 
wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
51) Klauzula katastrofy budowlane – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą 

pokrywane szkody powstałe w obiektach położonych na obszarach zagrożonych występowaniem 
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szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, 
wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też 
zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
52) Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie 

będą pokrywane szkody powstałe w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, 
odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla dotychczasowych zapisów w SIWZ w 
tym zakresie, przy czym podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
53) W klauzuli zmian w odbudowie prosimy o zmianę wysokości limitu do 20% sumy ubezpieczenia 

obiektu, który został uszkodzony.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
54) W przypadku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do tej klauzuli, 

proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.   
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
55) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju 
nośnikach danych w tym magnetycznych i optycznych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
56) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub 
jego wad ukrytych, bądź jego właściwości 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
57) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub 
rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia 
niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i 
wyładunkowych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
58) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie 
przystosowanego do przewozu określonego mienia , spowodowane złych stanem technicznym 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
59) W klauzuli ubezpieczenie mienia w transporcie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie odpowiadał za szkody powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
60) Prosimy o informacje odnośnie klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia – wobec 

stosowania zapisu: „z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
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umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych ( szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia” oraz wprowadzenia zamkniętego katalogu wyłączeń, to czy jeśli OWU danego 
Wykonawcy zawiera wyłączenia ograniczające zakres danej klauzuli, a nie są one ujęte w SIWZ, 
to czy wyłączenia tę będą miały one zastosowanie?  

 
Odpowiedź: Zamawiający  podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy. 
 
61) Na stronie 24 dla zdefiniowania „serii zdarzeń szkodowych” prosimy o dodanie kryterium czasu, 

np. 48 następujących po sobie godzin. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis : „ seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek 
jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana będzie(…)”, jednak ulegnie on zmianie jeśli 
Wykonawca przyjmie klauzule 168 godzin. 
 
62) W definicji kradzieży zwykłej prosimy o dodanie, że klauzula obowiązuje, o ile ubezpieczony 

niezwłocznie poinformuje o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili jej 
wystąpienia lub uzyskania o niej informacji. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje wnioskowany zapis. 
 
63) W klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na każdą 

lokalizację podlegającą regulacji klauzuli, w wysokości maksymalnie 1.000.000 PLN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
64) Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada jakiekolwiek mienie wyłączone z eksploatowania. 

Jeśli tak to prosimy o podanie informacji: co to za mienie, jaka jest jego wartość i powód 
wyłączenia z eksploatacji. 

 
Odpowiedź: Użytkowane mienie zostało zgłoszone w SIWZ. 
 
65) Prosimy o informacje czy Klient zgłasza lub zamierza w ciągu roku zgłosić do ubezpieczenia 

temat mostów, wiaduktów i innego rodzaju przepustów, jeśli tak to prosimy o informacje gdzie się 
one znajdują i jakiej są konstrukcji.  

 
 
Odpowiedź: W chwili obecnej brak jednoznacznej informacji w tym zakresie.  
 
66) Prosimy o informacje czy ramach SIWZ Zamawiający planuje zgłosić również drogi publiczne?  
 
Odpowiedź: W chwili obecnej brak jednoznacznej informacji w tym zakresie. 
 
67) Prosimy o usunięcie reguły proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub ograniczenie tj reguły 

jedynie do wartości księgowej brutto.   
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
68) Prosimy o dodatkowe informacje na temat sieci kanalizacyjnej:  

 Jaka jest ich długość?  
 W którym roku ona powstała?  
 Kiedy był ostatni remont przeprowadzony?  
 Czy sieci te są preizolowane? Jak są one zabezpieczone? 

 
 
Odpowiedź: 37,5 km, 1997-2015, nie przeprowadzano, nie dotyczy. 
 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk  
1) W klauzuli likwidacyjnej prosimy o dopisanie warunku odnośnie sprzętu elektronicznego, że 

zapisy dotyczące zużycia technicznego oraz stopnia amortyzacji nie będą uwzględniane tylko dla 
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sprzętu, którego wiek nie przekracza 10 lat, dla starszego sprzętu odszkodowanie będzie 
wypłacane do wartości rzeczywistej przedmiotu.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
2) Prosimy w klauzuli automatycznego pokrycia aby limit liczony był od każdego rodzaju 

ubezpieczenie oddzielnie tzn. jeden limit dla ubezpieczenia mienia i inny limit dla sprzętu 
elektronicznego.   

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
3) Prosimy o skreślenie klauzuli automatycznego pokrycia zdania: „Ubezpieczyciel nie będzie 

pobierał dodatkowej składki…” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
4) Prosimy  o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia  

ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające 
włamanie do systemu (prosimy  opis tych zabezpieczeń).  

 
Odpowiedź: Antywirusy. Uwierzytelnianie hasłami. 
 
5) Prosimy o informacje w miarę możliwości o wskazanie sprzętu stacjonarnego, który znajduję się 

na stałe poza budynkami(oczywiście poza kamerami, które musza być na zewnątrz).  
 
Odpowiedź: Punkty dostępowe WiFi. Panele fotowoltaiczne, routery. 
 
6) W przypadku tablic świetlnych proszę o informacje ile ich jest? I jaka jest pojedyncza jego 

wartość?  
 
Odpowiedź: Brak. 
 
7) Prosimy o informacje czy wszystkie sprzęty elektroniczne są odpowiednio zabezpieczone przeciw 

przepięciom oraz znajdują się w odpowiednich pomieszczeniach(dt. Przede wszystkim sprzętu 
stacjonarnego, serwerowni i innych specjalistycznych sprzętów), które to spełniają obowiązujące 
przepisy dt. Ochrony przeciwpożarowe oraz kradzieżowe.  

 
 
Odpowiedź: Administrator dokłada wszelkich starań celem ich zabezpieczenia. 
 
8) W pkt. 6.10 prosimy o dodanie zapisu, że: Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 

odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 
nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty 
dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli te urządzenia nie 
zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 
elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych. 

Oznacza to, że urządzenia klimatyzacyjne. 
• oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta 

lub 
dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 
• są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i 
uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego. 
• są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w 

razie 
uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie, 
• są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom 
producenta sprzętu elektronicznego. 

 
 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w 
ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy. 
 

2. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 
proszę o informację czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane 
podmiotom zewnętrznym. W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych 
polis lub potwierdzenie podsiania ubezpieczenia OC  przez te podmioty.  

 
 
Odpowiedź:  Jest zlecane innym podmiotom w zależności od wielkości i zakresu zagrożenia. W 
większości przypadków jest wymagane posiadanie polisy co zależy od wielkości, zakresu prac. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, ze  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie 
mające charaktery imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych 
(wodnych, motocyklowych, samochodowych 

 
Odpowiedź: Imprezy masowe o charakterze sportowym i kulturalnym. 
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ochrony nie będzie obejmował:  
a) posiadania, użytkowania, zarządzania  lub administrowania  wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów, oraz czy jest prowadzona działalność związana  z  sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   
b) prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, 
usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 
c) Prowadzenia działalności  transportowej,   ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
miejskiego (autobusy i tramwaje)  
 
 
 
Odpowiedź: Miasto prowadzi PSZOK. 
 

5. W przypadku  prowadzenia działalności opisanej w punkcie i b) – prosimy o podanie długości 
sieci wodociągowo kanalizacyjnej 

 
Odpowiedź: Sieć wodociągowa 40,7 km i kanalizacyjna 37,5 km. 
 

6. W przypadku prowadzenia działalności opisanej w punkcie a)  prosimy o dodatkowe 
informacje jak niżej: 

 Prosimy wymienić rodzaje najbliższych rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i 
wskazać ich odległości od lokalizacji składowiska 

 Prosimy o podanie odległości od siedzib ludzkich 
 Prosimy o podanie odległości od pól uprawnych i zakładów przemysłowych. 
 Czy były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, rzek 

oraz wód gruntowych na zajmowanym przez składowisko terenie lub jego 
sąsiedztwie? Jeśli tak to proszę opisać wyniki badań i kiedy były wykonane.  

 Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, 
gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?  

 Czy w przeszłości zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów 
państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną 
środowiska lub przekroczeń emisji? Jeśli tak prosimy podać szczegóły.  
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 Czy wystąpiła na składowiska jakakolwiek poważna awaria, ? Jeśli tak to proszę 
podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie 
załącznika).  

 Czy obiekt posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz 
przeciwdziałania skutkom awarii? Jeśli tak to jakie?  

 Czy znane są Państwu jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w 
przyszłości doprowadzić do powstania roszczeń:  

 Prosimy o specyfikację substancji i odpadów niebezpiecznych występujących na 
składowisku. Wykaz powinien zawierać maksymalne ilości składowane i ilości 
zużywane lub wytwarzane w skali roku. (Może być w formie załącznika). 

 
 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

7. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony punktu 4.4 („czynności inwestora”) 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

8. Prosimy o potwierdzenie ,  działalność o: 
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 
- prowadzenie prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów,  
- wykonywanie obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji, 
Są wykonywane przez  wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. 

 
 
Odpowiedź: Jest zlecane innym podmiotom w zależności od wielkości i zakresu prac. Mniejsze 
w własnym zakresie, większe zlecane podmiotom zewnętrznym. Utrzymanie sieci 
wodociagowo-kanalizacyjnej również. 
 

9. Prosimy o następujące informacje:  
a) podanie ilości szkód, w tym podanie szkód zamkniętych z wypłatą zero (czyli wszelkich 

szkód zgłoszonych)  
b) podanie jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych poprzednich okresach 
c) podanie szkód w podziale na osobowe i rzeczowe 
d) krótki opis w/w szkód 
e) zestawienie dot. zobowiązań przypisuje  szkody  do roku zdarzenia się szkody czy do roku 

jej zgłoszenia 
f) zestawienie dot. zobowiązań dotyczy lat kalendarzowych czy lat polisowych? 

 
Odpowiedź: 

a. Zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały takich 
informacji. 

b. Ubezpieczony miał udział własny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w 
latach 2013 – 2016 w wysokości 5% wartości szkody.  W latach 2013 – 2014 była 
franszyza integralna w ubezpieczeniu od ognia 200 zł, kradzieży 100 zł i szyb 50 
zł. W 2014 była tez franszyza integralna w OC w szkodach rzeczowych w 
wysokości 200 zł. 

c. Zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały takich 
informacji. 

d. Zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały takich 
informacji szkody z OC wynikały ze zdarzeń na drogach i chodnikach 
należących do Zamawiającego, szkody majątkowe – przepięcia, deszcz 
nawalny, wandalizm. 

e. Zestawienie dot. Zobowiązań przypisuje szkody do roku zdarzenia 
f. Dotyczy lat kalendarzowych 
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10. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na 
kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów 
ubezpieczeniowych,  jednostki organizacyjne? 

 
 
Odpowiedź: W latach 2014 – 2015(czerwiec) Urząd Miasta zawierał ubezpieczenie samodzielnie 
na podobnym programie z tym, że na ryzykach nazwanych, w 2015 przeprowadzono wspólne 
postępowanie z jednostkami, program był w zasadzie tożsamy, mogły wystąpić drobne różnice. 
 

11. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzą budynki komunalne 
mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: 
a) wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

udziałem w częściach wspólnych  
b) wiek i stan techniczny budynków 
c) wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały 

remonty generalne  
d) prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z 

tytułu posiadania i administrowania: 
 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  
 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 

 
 
Odpowiedź: Mienie wykazane zostało w SIWZ, które jest do wglądu na terenie miasta Kalety. 
Użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień dzisiejszy wykazane mienie nie obejmuje 
planów co do rozbiórki.    
 

12.  Prosimy o podanie/ wymienienie rodzaju odbiorców energii cieplnej. Czy poza odbiorcami 
indywidualnymi są to przedsiębiorcy wykorzystujący te energię do celów przemysłowych? 

 
 
Odpowiedź: Brak posiadania takiej informacji. 
 

13. Prosimy o podanie/ wymienienie rodzaju odbiorców wody . Czy poza odbiorcami 
indywidualnymi są to przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów produkcyjnych  

 
Odpowiedź: Tak. 

 
4. Dotyczy umowy. 

1. W wzorze umowy prosimy o dodanie klauzuli wypowiedzenia umowy w odniesieniu do 
zadania I, że  z powodu wysokiej szkodowości => 70% .W  pierwszym okresie wskaźnik 
szkodowy liczony za 10 miesięcy, w następnych latach za cały dotychczasowy  okres 
obowiązywania umowy.  
Współczynnik szkodowości rozumiany jest jako stosunek sumy wypłaconych 
odszkodowań i zawiązanych rezerw szkodowych do zainkasowanej składki dla 
produktów objętych niniejszą umową. 
Okres wypowiedzenia  60 dni przed końcem każdego rocznego okresu funkcjonowania 
umowy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
5.Dotyczy terminu składania ofert: 

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 27.04.2016 r. 
 
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 27.04.2016. Godziny 
pozostają bez zmian. 



 

 

          Kalety, dnia 21.04.2016 r. 
 
 
Wykonawca VII 
 
Dotyczy: SM.2530.1.2016 
 
W odpowiedzi na pytania, informujemy jak poniżej:  
 
 
 
W odniesieniu do pkt. 6.1 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od dnia 01.06.2016 r. 
do dnia 31.05.2019r. czy wyrażają Państwo zgodę na wprowadzenie zapisów jak poniżej: 
Zastosowanie ma klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony: 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego 
dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na 
koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 40%. 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań na koniec 8 miesiąca 
pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 40%. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, 
jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 
miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia przekroczy 40%. 

4. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań na koniec 8 miesiąca drugiego 
okresu ubezpieczenia przekroczy 40%. 

5. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania 
umowy. 

6. Dla celów niniejszej klauzuli przez drugi okres ubezpieczenia rozumie się kolejne 12 miesięcy trwania 
umowy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
W odniesieniu do pkt. I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- w związku ze wskazanym przedmiotem ubezpieczenia SZKLARNIE, POMNIKI, RZEŹBY, KOMPOZYCJE 
PRZESTRZENNE, SOLARY, INSTALACJE I KOLEKTORY SŁONECZNE – prosimy o informację o ilości takich obiektów 
oraz wskazanie wartości do ubezpieczenia każdego z nich. 
 
Odpowiedź: Mienie do ubezpieczenia zostało zawarte w SIWZ. Brak możliwości rozbicia na 
poszczególne elementy wskazane w pytaniu w tak krótkim czasie.  
 
W odniesieniu do pkt III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Ponadto prosimy o wskazanie produktów które maja być objęte ochroną ubezpieczeniową. 
 
Odpowiedź: Produktem, który Gmina może wprowadzać do obrotu jest woda i produkty spożywcze 
wynikające z sytuacji żywienia dzieci w szkołach. 
 
W odniesieniu do wszystkich obiektów wskazanych do ubezpieczenia prosimy o informacja: 
- jaka jest konstrukcja obiektów, tj. materiały z jakich zbudowane są ściany zewnętrzne, stropy, podłoże i pokrycie 
dachowe. 
 
Odpowiedź: Informacja dotycząca konstrukcji zawiera tabela do pytania zamieszczona na BIP 
www.bip.kalety.pl: Wykonawca V odpowiedź do pytania 11. 
 
- W przypadku palnej konstrukcji obiektów prosimy o informację czy są zaimpregnowane środkami 
przeciwpożarowymi.  
- czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia spełnia poniższe wymogi: 

1) jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 
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poz. 1229) oraz przepisami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690); 

2) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 
r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane). 

3) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. 
W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

  W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 
b) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
c) instalacji gazowej, 
d) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) 
e) instalacji gazów medycznych 
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa 
g) instalacji ciśnieniowych 
h) urządzeń dźwigowych 

 
Odpowiedź: Administrator dokłada wszelkich starań celem dokonania przeglądów obiektów 
zgłoszonych do ubezpieczenia.   
 
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 29.04.2016r. 
 
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 27.04.2016. Godziny 
pozostają bez zmian. 
 
 
 
  


