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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ 
MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 
 

(ZNAK SPRAWY 6/2017/MIENIE+OC/NO/K/BU) 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim” (znak sprawy 6/2017/MIENIE+OC/NO/K/BU) podaje niniejszym 
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) 
zapisów SIWZ: 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 14.04.2017r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25 kwietnia 2017r,  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 25.04.2017r. w dniu 
18.04.2018r.  
 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały 
jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały  usterki 
i wskazane zostały zalecenia, które są w trakcie realizacji.  
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Pytanie nr 3: 
Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje 
odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych istnieje 
odpowiednia procedura. 
Kontrola prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych wygląda następująco: 
Przed rozpoczęciem w/w prac zabezpiecza się miejsce lub teren tak, by nie zainicjować pożaru. Po 
tych czynnościach wydaje się zezwolenie na rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo. Osoby 
wykonujące te prace posiadają odpowiednie kwalifikacje a sprzęt jest sprawny technicznie. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie 
technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja 
elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka 
drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki 
w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, 
instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, 
stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym. 
 
 
Pytanie nr 5: 
Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający informuje, że wartość budynków w złym stanie technicznym to: 29.723,00 zł 
 
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zwłaszcza hydranty zewnętrzne 
i wewnętrzne,  znajdujące się w miejscach ubezpieczenia  posiadają aktualne przeglądy i badania; 
w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zwłaszcza hydranty zewnętrzne 
i wewnętrzne,  znajdujące się w miejscach ubezpieczenia  posiadają aktualne przeglądy i badania. 
 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o informację na temat ochrony fizycznej obiektów zgłoszonych  ile osób ochrony jest na 
zmianie, obchody zewnętrzne i wewnętrzne ( częstotliwość i sposób ich ewidencji), 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający podaje poniżej informacje na temat ochrony fizycznej obiektów: 
Liczba osób na zmianie: 1 
Obchody zewnętrzne i wewnętrzne (częstotliwość i sposób ich ewidencji): co godzinę 
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Pytanie nr 8: 
Prosimy o informację na temat występowania na terenie przedsiębiorstwa materiałów, cieczy 
i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, że na terenie przedsiębiorstwa występują materiały, ciecze i gazy palne. 
Benzyna, olej napędowy – zbiorniki podziemne 
Zbiorniki paliwowe LPG – naziemne 
Butle gazowe – wiata zadaszona 
Materiały – magazyn murowany 
 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o informację kto dokonuje okresowych przeglądów, konserwacji i remontów maszyn,  
własne służby remontowo-konserwacyjne, czy firmy zewnętrzne na podstawie umowy 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że okresowych przeglądów, konserwacji i remontów maszyn,  dokonują: 
własne służby remontowo-konserwacyjne oraz firmy zewnętrzne na podstawie umowy. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o informację na temat planowanych remontów w okresie ubezpieczenia, jakich lokalizacji 
dotyczy, jaka jest planowana ich wartość?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje remontów.  
 
 
Pytanie nr 11: 
W związku z zapisem „W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały 
zastosowanie właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych 
Warunków Ubezpieczenia (SWU)” prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych oraz odpowiedzialności 
cywilnej mają zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych oraz 
odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela. 
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mają 
zastosowanie wyłączenie wskazane w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do 
ubezpieczenia od 1997r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający informuje, że we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r. 
nie było szkód powodziowych. 
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Pytanie nr 13: 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, 
ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, 
ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie? Czy mają być one również przedmiotem 
ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający informuje, że nie posiada wysypiska śmieci i sortowni. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Czy przedmiotem ubezpieczenia jest oczyszczalnia ścieków, czy używają słomy do celów 
technologicznych w jakich ilościach, czy jest przedmiotem ubezpieczenia, jak jest przechowywana? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający informuje, że oczyszczalnia ścieków jest przedmiotem ubezpieczenia. 
Zamawiający informuje, że nie używa słomy do celów technologicznych. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Definicje: 

 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”. 
Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek 
podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie rozliczeniowym lub w innej, akceptowalnej dla Zamawiającego wysokości,  
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji powodzi „podniesienia się 
poziomu wód gruntowych” i wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek 
podniesienia się wód gruntowych. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o wykreślenie z definicji Kradzieży z włamaniem części zapisu jak niżej: 
W odniesieniu do mienia, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie znajduje się poza 

pomieszczeniem, za kradzież z włamaniem uznaje się zabór mienia, którego sprawca dokonał lub 
usiłował dokonać z zabezpieczonego obiektu innego niż pomieszczenie bądź terenu ogrodzonego 

parkanem, siatką drucianą, płotem itp. po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących 
zabezpieczeń (w tym kłódek i zamków zabezpieczających furtki, bramy, włazy itp. a także w 
wyniku zniszczenia ogrodzenia) lub otworzeniu zabezpieczenia przy użyciu podrobionego lub 
dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek 

włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku 
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Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji Kradzieży z włamaniem 
części powyższego zapisu.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy o wykreślenie z definicji zalania ppkt. :  

− Zalania woda pochodzącą z opadów atmosferycznych,  
− Zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu (…) do końca ustępu,  

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie na oba rozszerzenia,  
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji zalania ppkt.:  

− Zalania woda pochodzącą z opadów atmosferycznych,  
− Zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu (…) do końca ustępu. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie na oba rozszerzenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 
Pytanie nr 19: 
Prosimy o informacje na temat struktury przychodów generowanych przez poszczególne rodzaje 
prowadzonej działalności przez Zamawiającego  (podział na PKD, które mają być objęte ochroną),  
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający informuje, że informacje na ten temat znajdują w Załączniku nr 2 do SIWZ – 
Informacje do oceny ryzyka” 
 
 
Pytanie nr 20: 
W odniesieniu do OC za produkt prosimy o informację  jakiego rodzaju produkty wprowadzane do 
obrotu (za wyjątkiem wody) mają być objęte ochroną 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ rodzaj produktów 
zgłaszanych do ubezpieczenia to woda.  
 
� Rodzaj produktów zgłaszanych do ubezpieczenia:  

a) Rodzaj produktu: woda 
używana do celów spożywczych i przemysłowych (szkody osobowe / rzeczowe np. 
dostarczenie wody niespełniającej warunków bakteriologicznych, dostarczenie brudnej / 

zanieczyszczonej wody z włączeniem szkód spowodowanych chorobami zakaźnymi 
i zakażeniami) 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 21: 
W odniesieniu do OC za produkt prosimy o wykreślenie  zdania drugiego dotyczącego rozszerzenia 
związanego z niedostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie  zdania drugiego dotyczącego 
rozszerzenia związanego z niedostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 22: 
Prosimy o informację z jakich nieruchomości korzysta/ma korzystać Zamawiający w ramach umowy 
najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający informuje, że w ramach umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy korzysta z 
następujących nieruchomości: 

1) Kazimierzowska 3A 
2) Studziwodzka 37 

 
 
Pytanie nr 23: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. r) -  prosimy o wykreślenie   zapisu: „Ochrona 
obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostania się wody lub innych cieczy 
z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
i klimatyzacyjnych” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie  zapisu: „ Ochrona obejmuje także 
szkody powstałe na skutek systematycznego wydostania się wody lub innych cieczy z instalacji i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych”. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 24: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. x) – prosimy o wykreślenie całego zapisu  
W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o przeniesienie zapisu do Klauzul 
fakultatywnych.     
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie całego zapisu zawartego w pkt. x) tj.  
 

x) OC w oparciu o zasadę słuszności 
Odpowiedzialność za szkody osobowe, do naprawienia których Ubezpieczający jest 
zobowiązany w oparciu o zasadę słuszności. 
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 25: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. w) -  prosimy o dodanie wyłączeń: 
a) „wyrządzone przez  produkt wprowadzony do obrotu”, 
b) „wynikające z niedotrzymania terminów” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wyłączeń j.w. w odniesieniu do 
rozszerzenia zawartego w pkt. w). 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 26: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. h) – prosimy o wykreślenie  zapisu:  

a) szkody na skutek katastrofy budowlanej,  
b) szkody w związku z brakiem remontu lub konserwacji budynków ( w tym szkody 

będące skutkiem rażącego niedbalstwa),  
c) szkody w mieniu lokatorów powstałe wskutek nieszczelności dachu, stolarki okiennej, 

tarasów, balkonów, elewacji, rynien, pionów spustowych, przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  

W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności 
na powyższe rozszerzenia – maks. 100 000,00 zł     
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. h) nie wyraża zgody 
na wykreślenie  zapisu:  

a) szkody na skutek katastrofy budowlanej,  
b) szkody w związku z brakiem remontu lub konserwacji budynków ( w tym szkody 

będące skutkiem rażącego niedbalstwa),  
c) szkody w mieniu lokatorów powstałe wskutek nieszczelności dachu, stolarki okiennej, 

tarasów, balkonów, elewacji, rynien, pionów spustowych, przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów odpowiedzialności na 
powyższe rozszerzenia – maks. 100 000,00 zł     
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie, 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 28: 
W odniesieniu do zapisu „koszty pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej” w pkt b) prosimy po 
słowach „rzeczoznawców powołanych” dopisanie „w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem”,   w pkt c)  po 
słowach „postępowaniu cywilnym” dopisanie „prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem”, 
w pkt d) i pkt e)  dopisanie „jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów” 
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Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian. W związku 
z powyższym pkt. pn. Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej przyjmuje następującą 
treść: 
� Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej 

a) zastosowania wszelkich dostępnych środków na celu zapobieżenia powstaniu 
bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, choćby okazały się 
bezskuteczne, 

b) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu 
ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 

c) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym prowadzonym w porozumieniu 
z Ubezpieczycielem z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony 
pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową, 

d) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest 
z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na 
pokrycie tych kosztów 

e) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty 
opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku 

 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o przyjęcie podstawy szacowania wartości wg wartości rzeczywistej w odniesieniu do 
środków trwałych i niskocennych składników majątku,  
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przyjęcie podstawy szacowania wartości wg 
wartości rzeczywistej w odniesieniu do środków trwałych i niskocennych składników majątku. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zużycia technicznego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zużycia 
technicznego. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

 
Pytanie nr 32: 
Prosimy o informację na temat rodzaju środków obrotowych zgłoszonych do ubezpieczenia 
i sposobie ich przechowywania 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający informuje, że wartość środków obrotowych zostaje zmieniona na 972.506,20 zł. 
Zamawiający informuje, że na kwotę 972.506,20 zł składają się następujące środki obrotowe: 

1) Materiały budowlane, ogrodnicze, części zamienne - magazyn murowany na terenie 
strzeżonym 

2) Paliwo, gaz, olej – zbiorniki podziemne i naziemne 
 
 
Pytanie nr 33: 
Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe, 
a w przypadku nie wyrażenia zgody o podanie pełnej sumy ubezpieczenia środków obrotowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na systemu ubezpieczenia środków obrotowych 
z pierwszego ryzyka na sumy stałe. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 34: 
W rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia „Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach 
energetycznych …” prosimy o wprowadzenie wyłączenia:  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w sieciach energetycznych, rozumianych jako część 
systemu elektro-energetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – 
napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w 
odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający informuje, że pkt. h przyjmuje następującą treść:  
 
h) Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część 

systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – 
napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi 
się w odległości do  500 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód 
powstałych w okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie w pkt. e) limitu odpowiedzialności na 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia wysokości 10% 
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wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w 
okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 36: 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności na koszty odtworzenia dokumentacji w wysokości 5% wartości szkody nie więcej 
niż 50.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia albo w innej 
akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie w pkt. f) limitu odpowiedzialności na 
koszty odtworzenia dokumentacji w graniach sum ubezpieczenia w wysokości 5% wartości szkody 
nie więcej niż 50.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 38: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. i) prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o 
przyjęciu odpowiedzialności w przypadku złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych i rur 
spustowych oraz niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, w przypadku 
braku zgody na zmianę zapisu prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zamawiający informuje, że odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. i) nie wyraża zgody na 
wykreślenie zapisu mówiącego o przyjęciu odpowiedzialności w przypadku złego stanu 
technicznego dachu, rynien dachowych i rur spustowych oraz niezabezpieczonych otworów 
dachowych, okiennych lub drzwiowych. 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
50 000,00 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest przechowywane poniżej poziomu gruntu (dotyczy 
klauzuli składowania),  
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający informuje, że nie posiada w chwili obecnej mienia przechowywanego poniżej poziomu 
gruntu, jednak nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.  
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Opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód 

elektrycznych 

 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o dopisanie dodatkowego wyłączenia tj. „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe  w czasie naprawy  oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 
elektrycznych,” oraz „w maszynach elektrycznych w których  - w okresie bezpośrednio 
poprzedzającego szkodę – nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie dodatkowego wyłączenia tj. 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe  w czasie naprawy"oraz podczas 
prób dokonywanych na maszynach elektrycznych,” oraz „w maszynach elektrycznych w których  - 
w okresie bezpośrednio poprzedzającego szkodę – nie przeprowadzono okresowego badania 
eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 1 000,00 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk   

 
Pytanie nr 42: 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. b) przyczyny eksploatacyjne (nie dotyczy 
zgłoszonego sprzętu do ubezpieczenia), 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. b) 
przyczyny eksploatacyjne. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 43: 
Dane i nośniki danych – prosimy o wprowadzenie zapisu: Dane mogą być objęte ochroną 
ubezpieczeniową pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu 
ich kopii zapasowych i przechowywania ich w szafie ogniotrwałej, sejfie lub w innej strefie 
pożarowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 44: 
Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń 
wraz z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi w wysokości 20 000 zł 
w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej 
akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na koszty naprawy 
uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń wraz z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, 
dachów, okien i drzwi w wysokości 20 000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 45: 
W Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie 
dodatkowych wyłączeń: 
 
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

1) powstałe w następstwie działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu, 
blokady;  

2) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych lub maserowych, 
promieniowania jonizującego oraz skażenia radioaktywnego; 

3) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej 
konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia 
przez rząd lub inne władze kraju; 

4) spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego pracę 
programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 
związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu; 

5) powstałe wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub 
oprogramowania, polegających na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub opro-
gramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich 
oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu 
sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych;  

6) w bezzałogowych statkach latających (dronach).” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający informuje, że lisa wyłączeń przyjmuje następującą treść: 
 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz 

niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za 

wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 
a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub 

stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju 

przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, 
lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki, powstania zbrojnego; 

b) wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado; 
c) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych lub maserowych, promieniowania 

jonizującego oraz skażenia radioaktywnego 
d) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi; 
e) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego; 
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f) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 

sprzedawca lub dostawca; 
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu; 

h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie 
z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub 
przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, 
chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku 
ubezpieczeniowego; 

i) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia 

z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku 
z konserwacją, przeglądem, naprawą); 

Uwaga: w przypadku akceptacji klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji wyłączenie 
nie będzie mieć zastosowania 

j) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub 
elektryczności; 

k) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu 

szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie 
drugiej szkody; 

l) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 
remontami lub naprawami gwarancyjnymi, 

m) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, 

powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie 

ubezpieczonego mienia przez rząd lub inne władze kraju; 

n) spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego 
pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, 
w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu; 

o) powstałe wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub 

oprogramowania, polegających na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub 
oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich 

oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu 

sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych;  
p) w bezzałogowych statkach latających (dronach). 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia – Treść klauzul obligatoryjnych  

 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula zużycia technicznego nie odnosi się do mienia ubezpieczonego 
wg wartości rzeczywistej 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający informuje, że klauzula zużycia technicznego odnosi się do każdego rodzaju mienia 
(nie tylko zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej) 
 
 
Pytanie nr 47: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli zniesienia zasady proporcji lub możliwość 
zastosowania Klauzul w treści jak niżej: 
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Klauzula ograniczenia proporcjonalnej redukcji odszkodowania - leeway 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że 
wyłącza się z umowy ubezpieczenia zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 
przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia 
dla poszczególnego składnika mienia, a odtworzeniową/rzeczywistą* wartością tego mienia na 
dzień szkody wynosi nie więcej niż 30%” 
 
Klauzula ograniczenia proporcjonalnej redukcji odszkodowania 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w 
razie wystąpienia szkody częściowej nie ma zastosowania zasada stosowania proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, gdy wysokość 
szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie dla danego przedmiotu 
ubezpieczenia.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli 
zniesienia zasady proporcji i ć zastosowanie Klauzul w treści jak wyżej.  
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 48: 
W przypadku braku zgody na wykreślenie z klauzul obligatoryjnych Klauzuli zniesienia zasady 
proporcji lub możliwości zastosowania Klauzul w treści jak w pytaniu 47 – prosimy o potwierdzenie, 
że klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe 
 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zamawiający informuje, że Klauzuli zniesienia zasady proporcji dotyczy także mienia 
ubezpieczonego na sumy stałe. 
 
 
Pytanie nr 49: 
W związku z wprowadzeniem klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych prosimy o podanie 
istniejących na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, zabezpieczeń  
przeciwprzepięciowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający podaje poniżej informacje na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych: 

1) ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia obwodów w postaci wyłączników prądowych – 
dotyczy stacji paliw 

2) rozdzielnia SN – odgromniki – oczyszczalnia ścieków 
3) urządzenia przepięciowe - rozdzielnia automatyki 
4) urządzenia przepięciowe przy serwerze- budynek administracyjno- biurowy 

 
 
Pytanie nr 50: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł  w Klauzuli wynagrodzenia 
rzeczoznawców, w przypadku braku zgody na zmniejszenie limitu prośba o wprowadzenie zapisu, 
że zatrudnienie eksperta  wymaga uzgodnienia i zaakceptowania przez Ubezpieczyciela 
 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
50 000,00 zł  w Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców. 
Zamawiający informuje, że w treści klauzuli jest zapis: „zatrudnienie eksperta  wymaga 
uzgodnienia i zaakceptowania przez Ubezpieczyciela” 
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Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców 

Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty wynagrodzenia 
rzeczoznawców i ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci, inspektorzy, 
inżynierowie itp., które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub 
zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia 
szkodowego. Zakres Klauzuli obejmuje koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu ustalenia 
zakresu i rozmiarów szkody. Zatrudnienie eksperta wymaga uzgodnienia i zaakceptowania 

przez Ubezpieczyciela. 
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 51: 
Prosimy o wyłączenie w Klauzuli rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego 
odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej 
 
Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie w Klauzuli rezygnacji z regresu 
wobec pracowników ubezpieczonego odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych z winy 
umyślnej. Jednocześnie Zamawiający zawraca uwagę na fakt, że ma zastosowanie klauzula 
reprezentantów.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczania Klauzuli wznowienia limitów po szkodzie, 
potwierdzenie, że Klauzula nie dotyczy limitów określonych w obligatoryjnych i fakultatywnych 
klauzulach dodatkowych i potwierdzenie, że Klauzula nie dotyczy limitów odpowiedzialności i sum 
ubezpieczenia określonych na pierwsze ryzyko. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczania Klauzuli 
wznowienia limitów po szkodzie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Klauzula dotyczy limitów 
określonych w obligatoryjnych i fakultatywnych klauzulach dodatkowych oraz dotyczy limitów 
odpowiedzialności i sum ubezpieczenia określonych na pierwsze ryzyko. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 53: 
Klauzula dewastacji - prosimy o wykreślenie zapisu „W odniesieniu do zanieczyszczenia farbą, 
pomalowania i graffiti ochrona obejmować będzie także szkody w nieruchomościach nie będących 
własnością Ubezpieczonego, tzn. w sytuacji, gdy Ubezpieczony wynajmuje tam powierzchnię i nie 
odpowiada za stan budynku, jednak ze względu na konieczność utrzymania należytego wizerunku 
Ubezpieczonego, usunięcie uszkodzeń jest zasadne” lub potwierdzenie, że zapis dotyczy tylko 
ubezpieczonego/zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie w Klauzuli dewastacji zapisu 
w następującej treści: „W odniesieniu do zanieczyszczenia farbą, pomalowania i graffiti ochrona 
obejmować będzie także szkody w nieruchomościach nie będących własnością Ubezpieczonego, tzn. 
w sytuacji, gdy Ubezpieczony wynajmuje tam powierzchnię i nie odpowiada za stan budynku, 
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jednak ze względu na konieczność utrzymania należytego wizerunku Ubezpieczonego, usunięcie 
uszkodzeń jest zasadne”. 
Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy tylko ubezpieczonego/zgłoszonego do ubezpieczenia 
mienia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 54: 
Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o informację jakie imprezy, ekspozycje, remonty, 
naprawy, wypożyczenia, adaptacje planuje zamawiający w okresie ubezpieczenia oraz jakiego 
rodzaju mienia może dotyczyć przedmiotowa klauzula  
 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający informuje, że Klauzula przeniesienia mienia dotyczy mienia zgłaszanego do 
ubezpieczenia w ramach SIWZ.  
W obecnej chwili Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia imprez, ekspozycji, remontów, 
napraw, wypożyczenia, adaptacji, jednak nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 
 
 
Pytanie nr 55: 
Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o dodanie zapisu iż w lokalizacji do której mienie będzie 
przeniesione zabezpieczenia nie będą gorsze niż w lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zapisu iż w lokalizacji do której mienie 
będzie przeniesione zabezpieczenia nie będą gorsze niż w lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 56: 
Klauzula przepięć - prośba o  wykreślenie poniższych zapisów z treści klauzuli: 
 
„ - wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych 
  -  z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą 
osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na o  wykreślenie poniższych zapisów z treści 
klauzuli przepięć: 
„ - wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych 
  -  z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą 
osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).” 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 57: 
Klauzula przepięć – prośba o wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści: 
„Zakład Ubezpieczeń podnosi odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia pod warunkiem 
zabezpieczenia, zgodnie z zaleceniami producentów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
przez uszkodzeniem spowodowanym przez przepięcia”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści: 
„Zakład Ubezpieczeń podnosi odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia pod warunkiem 
zabezpieczenia, zgodnie z zaleceniami producentów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez 
uszkodzeniem spowodowanym przez przepięcia”. 
 
W związku z powyższym klauzula przepięć przyjmuje następującą treść: 
 
Klauzula przepięć  

Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe 
w ubezpieczanym mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia oraz w instalacjach elektrycznych 
i energetycznych w wyniku przepięcia spowodowanego: 

− bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznymi lub innymi 
zjawiskami elektrycznymi (jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.), 
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze; 

− zmianą parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzaniem się niszczących sił 
elektromagnetycznych; 

− wskutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna; 

− wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych, 
− z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby 

trzecie (podmioty zewnętrzne). 
Ochrona obejmuje także: 

− zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów 

prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci); 

− szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która przesyła energię 

elektryczną lub w sieć zasilającą. 

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody, które powstały we wszelkiego rodzaju 
bezpiecznikach, wkładkach topikowych, odgromnikach, stycznikach, żarówkach. 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Limit nie dotyczy szkód powstałych w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która 

przesyła energię elektryczną lub w sieć zasilającą - Zakład Ubezpieczeń podnosi odpowiedzialność 

do pełnych sum ubezpieczenia. 

Zakład Ubezpieczeń podnosi odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia pod warunkiem 
zabezpieczenia, zgodnie z zaleceniami producentów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez 

uszkodzeniem spowodowanym przez przepięcia. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 58: 
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o wprowadzenie zapisu: w przypadku 
ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 
odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu: w przypadku 
ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 
odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 59: 
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej – prosimy 
o wprowadzenie zapisu: 
„Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić 
zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego poprzez zakup nowej części, która może 
charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od części zniszczonej/uszkodzonej pod 
warunkiem iż nie ma możliwości zakupienia części o podobnych parametrach. 
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do 
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 59: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 60: 
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej – prosimy 
o wprowadzenie zapisu:  
„Zakupiony model może charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od zniszczonego 
sprzętu modelu możliwie zbliżonego do mienia dotkniętego szkodą. 
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do 
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 60: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 61: 
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – prosimy o wprowadzenie zapisu 
„… termin 14 dni od daty oględzin i ustalenia odpowiedzialności co do zasady za powstała szkodę” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 61: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 62: 
Klauzula zużycia technicznego – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
„Klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy SU zostały określone w wartości Odtworzeniowej 
i Księgowej Brutto i ubezpieczony przystąpi do odtworzenia mienia”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 62: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
„Klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy SU zostały określone w wartości Odtworzeniowej 
i Księgowej Brutto i ubezpieczony przystąpi do odtworzenia mienia”. 
W związku z powyższym Klauzula zużycia technicznego przyjmuje następującą treść: 
 
Klauzula zużycia technicznego  
Stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania 
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Klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy SU zostały określone w wartości Odtworzeniowej 
i Księgowej Brutto i ubezpieczony przystąpi do odtworzenia mienia 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 63: 
Prosimy o możliwość zastosowania Klauzul prac budowlanych w treści jak niżej: 
 
„Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 
w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu 
ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że 
prace te:  

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na 
budowę,  

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub 
konstrukcji dachu;  

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 
szkody powstałe wskutek: 

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych 
prac remontowo-budowlanych, 

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 
wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 
e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu 

budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu 
całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
drobnych prac remontowo-budowlanych:  

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 300 000,00 zł, który obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien 
uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich 
wykonania, 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych żywiołów; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje 
ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie 
ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę  
każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 
niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość 
limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 
uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowania Klauzul prac budowlanych w treści 
jak wyżej. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 64: 
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia) – prosimy 
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
W związku z powyższym Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych miejsc 
ubezpieczenia) przyjmuje następującą treść: 
 
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia) 

Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane 
jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) może zostać ona automatycznie włączona do 
ubezpieczenia wraz z mieniem stanowiącym jej wyposażenie. Nowe, zgłaszane do ubezpieczenia 
lokalizacje wymagają zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od dnia ich prawnego 
przejęcia, np. podpisania umowy najmu.  
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego 
dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem stawek z oferty przetargowej 

w systemie „pro rata temporis” (co do dnia). 
Limit odpowiedzialności 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 65: 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do Klauzul fakultatywnych 
Klauzuli przeoczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub 
przeniesienie do Klauzul fakultatywnych Klauzuli przeoczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 66: 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wyjaśnienie czy zapis 20% wartości szkody 
nie więcej niż 1 mln zł dotyczy tylko nadwyżki ponad SU (gdyby SU uległa wyczerpaniu), przy 
jednoczesnym zachowaniu ograniczenia z podstawowej treści owu tj. nie więcej niż 10% wartości 
szkody, czy też intencją jest rozszerzenie limitu odpowiedzialności z o.w.u. za koszty uprzątnięcia 
do 20% wartości szkody max 1 mln?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 66: 
Zamawiający informuje, że intencją jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o koszty 
uprzątnięcia o dodatkowy limit 20% wartości powstałej szkody max. 1 000 000 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 67: 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do Klauzul fakultatywnych 
Klauzuli braku części zamiennych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 67: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub 
przeniesienie do Klauzul fakultatywnych Klauzuli braku części zamiennych 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 68: 
W przypadku braku jako przedmiotu ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji,  
wnioskujemy o wyłączenie Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji 
 
Odpowiedź na pytanie nr 68: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie Klauzuli mienia wyłączonego z 
eksploatacji. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 69: 
Klauzula wyrównania kwot – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy ubezpieczenia mienia w systemie 
sum stałych wg wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej 
 
Odpowiedź na pytanie nr 69: 
Zamawiający informuje, że Klauzula wyrównania kwot dotyczy ubezpieczenia mienia w systemie 
sum stałych bez względu na podstawę szacowania wartości.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 70: 
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków powyżej 
50 lat 
 
Odpowiedź na pytanie nr 70: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, że klauzula katastrofy 
budowlanej nie dotyczy budynków powyżej 50 lat 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 71: 
Prosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej dodatkowego wyłączenia szkód 
powstałych wskutek przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 71: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej 
dodatkowego wyłączenia szkód powstałych wskutek przeprowadzenie prac remontowo – 
budowlanych. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 72: 
Prosimy o wprowadzenie do klauzuli poszukiwania uszkodzeń limitu odpowiedzialności do 10% 
wysokości szkody nie więcej niż limit określony w klauzuli. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 72: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli poszukiwania 
uszkodzeń limitu odpowiedzialności do 10% wysokości szkody nie więcej niż limit określony w 
klauzuli 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 73: 
Prosimy o wprowadzenie do klauzuli zwiększonych kosztów odtworzenia mienia limitu 
odpowiedzialności do 10% wysokości szkody nie więcej niż limit określony w klauzuli 
 
Odpowiedź na pytanie nr 73: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli zwiększonych kosztów 
odtworzenia mienia limitu odpowiedzialności do 10% wysokości szkody nie więcej niż limit 
określony w klauzuli. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 74: 
Prosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla klauzuli sumy prewencyjnej dla ubezpieczenia 
maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych w kwocie 200 000 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 74: 
Zamawiający informuje, że limit dla klauzuli sumy prewencyjnej jest wspólny dla wszystkich 
rodzajów ubezpieczeń, do których klauzula została przypisana.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 75: 
Prosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów dla 
ubezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych w kwocie 50 000 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 75: 
Zamawiający informuje, że limit dla klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów jest wspólny dla 
wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których klauzula została przypisana.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 76: 
Prosimy o wyłączenie klauzuli dodatkowych kosztów działalności z ubezpieczenia maszyn i urządzeń 
elektrycznych od szkód elektrycznych bądź przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 76: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli dodatkowych kosztów 
działalności z ubezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych bądź 
przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 77: 
Prosimy o wprowadzenie do klauzuli dodatkowych kosztów działalności dodatkowego wyłączenia: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty spowodowane lub zwiększone: 

− decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub 
uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie 
działalności gospodarczej przez ubezpieczonego, 

− innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub 
naprawy zniszczonego mienia, 

− nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia, 
− kosztami reklamy.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 77: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli dodatkowych kosztów 
działalności dodatkowego wyłączenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 78: 
Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli Szkód Elektrycznych w treści jak niżej: 
Klauzula szkód elektrycznych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 
elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w 
szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.; 

2)  poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, 
ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 

elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się 
maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, 
indykatorach, itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i 
odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania 
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eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących 
przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 
h) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł wspólny z klauzulą ubezpieczenia awarii 
i uszkodzeń maszyn, urządzeń, aparatów 

i) wysokość franszyzy redukcyjnej 500,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 78: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowania Klauzuli Szkód Elektrycznych 
w treści jak wyżej. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia – Treść klauzul fakultatywnych  

 
Pytanie nr 79: 
Klauzula mienia najemców – prośba o dodanie zapisu iż klauzula ma zastosowanie dla mienia 
zgłoszonego do ubezpieczenia jako mienie osób trzecich. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 79: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na o dodanie zapisu iż klauzula ma zastosowanie 
dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jako mienie osób trzecich. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 80: 
Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług) – prosimy o wprowadzenie 
limitu w wysokości 500 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz 
dodatkowego zapisu w treści: 
„o ile nowe miejsce ubezpieczenia posiada minimalne zabezpieczenia przed powstaniem szkody 
określone w owu” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 80: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł 
lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz dodatkowego zapisu w treści: 
„o ile nowe miejsce ubezpieczenia posiada minimalne zabezpieczenia przed powstaniem szkody 
określone w owu” 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 18.04.2017r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia 

 
Pytanie nr 81: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w 
środowisku powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 81: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem.  
 
 
Pytanie nr 82: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze prosimy o szczegółowy opis składowiska 
odpadów którym administruje Zamawiający, jego rozmiar (parametry techniczne, adres, czy jest 
czynne, jakiego rodzaju odpady są składowane, czy składowane są odpady niebezpieczne, jeśli tak 
to jakiego typu, jaki jest obszar składowiska, w jaki sposób jest zabezpieczone), jakie jest 
otoczenie składowiska (las, rzeka itp.) Prosimy o szczegółową informację na czym polega 
administrowanie składowiskiem odpadów 
 
Odpowiedź na pytanie nr 82: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 81. 
 
 
Pytanie nr 83: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze prosimy o wprowadzenie podlimitu 
odpowiedzialności dla szkód w środowisku powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów w wysokości 
200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 83: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 81. 
 
 
Pytanie nr 84: 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, prosimy o informację czy w ciągu 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko 
odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 84: 
Zamawiający informuje, że w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający nie 
planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów 
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Pytanie nr 85: 
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a 
także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 85: 
Zamawiający potwierdza, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej 
a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 
Pytanie nr 86: 
W związku z administrowaniem przez Zamawiającego budynkami mieszkalnymi prosimy 
o informację w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - 
ile?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 86: 
Zamawiający informuje, że administrowane przez Zamawiającego budynki mieszkalne są 
w następującym stanie technicznym: dobrym, dostatecznym, złym, awaryjnym 
Posiadają aktualne przeglądy. 
Nie ma wśród nich pustostanów. 
 
 
Pytanie nr 87: 
Czy Zamawiający zarządza wspólnotami mieszkaniowymi? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości 
wspólnot i lokali mieszkalnych w nich zrzeszonych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 87: 
Zamawiający informuje, że zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Poniżej zestawienie wspólnot 
mieszkaniowych   
 

Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej  
Liczba lokali 
mieszkalnych  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 41 w Bielsku Podlaskim 

12 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul.  Plac Ratuszowy 1 w Bielsku Podlaskim 

6m + 2 użytk. 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Białowieska 113A w Bielsku Podlaskim 8 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Białowieska 113B w Bielsku Podlaskim 5 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Białowieska 113C w Bielsku Podlaskim 

6 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Sportowa 6 w Bielsku Podlaskim 

32 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim 

20 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Żwirki i Wigury 5 w Bielsku Podlaskim 

8 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Dąbrowskiego 4 w Bielsku Podlaskim 6 
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Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej  Liczba lokali 
mieszkalnych  

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Rejonowa 4 w Bielsku Podlaskim 

4 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim 

6 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Szkolna 12A w Bielsku Podlaskim 

10 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Poniatowskiego 2 w Bielsku Podlaskim 12 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Dubiażyńska 4 w Bielsku Podlaskim 12 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Kościuszki 16 w Bielsku Podlaskim 8m + 1 użytk. 

Wspólnota mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 27 w Bielsku Podlaskim 

36m + 8 użytk. 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 27A w Bielsku Podlaskim 

26 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 29B w Bielsku Podlaskim 

90 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 29A w Bielsku Podlaskim 27 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 29C w Bielsku Podlaskim 27 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 48 w Bielsku Podlaskim 32m + 5 uzytk. 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 3 Maja 1 w Bielsku Podlaskim 

6 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 3 Maja 3 w Bielsku Podlaskim 

28 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 3 Maja 10 w Bielsku Podlaskim 

26 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 3 Maja 11 w Bielsku Podlaskim 18 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 3 Maja 13 w Bielsku Podlaskim 18 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 11 Listopada 2 w Bielsku Podlaskim 23m + 1 użytk. 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 11 Listopada 3 w Bielsku Podlaskim 

16 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 118 w Bielsku Podlaskim 

20 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 116 w Bielsku Podlaskim 

20 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 120 w Bielsku Podlaskim 20 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 114 w Bielsku Podlaskim 20 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 50A w Bielsku Podlaskim 45 
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Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej  Liczba lokali 
mieszkalnych  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Mickiewicza 200A w Bielsku Podlaskim 

12 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Ogrodowa 5 w Bielsku Podlaskim 

30 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Studziwodzka 35 w Bielsku Podlaskim 

18 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Szarych Szeregów 10 w Bielsku Podlaskim 4 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Żwirki i Wigury 3 w Bielsku Podlaskim 8 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. 11 Listopada 24 w Bielsku Podlaskim 6 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Kleszczelowska 84A w Bielsku Podlaskim 

18 

 
 
Pytanie nr 88: 
Prosimy o informację jakimi pojazdami, iloma pojazdami Zakład Transportu i Komunikacji realizuje 
transport osób? Na jakich trasach wykonywane są transporty (miejski, krajowy, zagraniczny) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 88: 
Zamawiający informuje, że Zakład Transportu i Komunikacji realizuje transport osób następującymi 
pojazdami:  
Autobusy transportu miejskiego 
Liczba pojazdów: 7 
 
 
Pytanie nr 89: 
Dla oc za szkody wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, poboczy, chodników oraz 
budynków prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 500 tyś zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 89: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 90: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla oc z tytułu szkód środowiskowych do 
wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 90: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 91: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC za szkody związane z używaniem młotów 
pneumatycznych, kafarów, materiałów wybuchowych do wysokości 500 tys zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 91: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 92: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC będące następstwem osiadania gruntów, 
osuwania się ziemi , wibracji lub wstrząsów do wysokości 500 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 92: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 93: 
Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 93: 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 94: 
Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników 
 
Odpowiedź na pytanie nr 94: 
Zamawiający informuje, że budżet przeznaczony na remonty dróg, chodników wynosi: 0 zł 
 
 
Pytanie nr 95: 
Dla OC za szkody zalaniowe prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższych zapisów 
 

Przez szkody powstałe wskutek zalań rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów 
korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego 
tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zalaniem 

przez: 
1) nieszczelne dachy, 
2) w następstwie działania lub awarii pionów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji 

centralnego ogrzewania, 
3) nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, 
4) nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 
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Przez szkody powstałe wskutek przepięć rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu 
podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a 
spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia 
nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania  przewodu neutralnego (zerowego). 
  
Poza wyłączeniami określonymi w OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub 
posiadania mienia Wykonawca nie odpowiada także: 

a) za szkody wyrządzone wskutek niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków kontroli  
obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa 
budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

b) za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem budynku wzniesionego bez wymaganych 
prawem zezwoleń, w trakcie budowy, remontu lub przeznaczonego do rozbiórki 
w rozumieniu prawa budowlanego 

c) jeżeli w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny powstaną dalsze szkody po upływie 24 
godzin od powzięcia informacji przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego o zaistnieniu 
pierwszych szkód podlegających ochronie 

d) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony w czasie 24 godzin od powzięcia wiadomości 
o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia. 

 
W przypadku zarządzania / administrowania budynkami starszymi niż 50 lat ochrona 

ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie pod warunkiem, że w ostatnich 20 latach dokonano wymiany 
dachu i przeprowadzono generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan. i c.o. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 95: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższychh zapisów 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 96: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 
trzeciej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 96: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 
trzeciej. 
 
 
Pytanie nr 97: 
Prosimy o zmianę terminu składanie ofert na dzień 25.04.2017, na godzinę 12:30  
 
Odpowiedź na pytanie nr 97: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na 25.04.2017r. w dniu 
18.04.2018r.  
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W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 

 
Pytanie nr 98: 
Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o 
ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 98: 
Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza, nie administruje budynkami 
nieużytkowanymi. 
 
 
Pytanie nr 99: 
Dla budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej (załącznik nr 8 do SIWZ pozycja od 7 do 23), 
prosimy o zmianę wartości na rzeczywistą, oraz o o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu 
FLEXA 
 
Odpowiedź na pytanie nr 99: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na o zmianę wartości na rzeczywistą oraz  
ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 100: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek 
pękania mrozowego znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) w wysokości 
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 100: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
odniesieniu do szkód powstałych wskutek pękania mrozowego znajdujących się na zewnątrz 
obiektów (poza budynkami) w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
W związku z powyższym pkt. c przyjmuje następującą treść: 

c) Ochroną objęte są szkody: 
− powstałe w wyniku pękania rur, w tym pękania na skutek mrozu (tzw. pękanie 

mrozowe), o ile rury te są częścią instalacji: technologicznych, wodo-kanalizacyjnych, 

gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp cieplnych ułożonych 
także na zewnątrz budynku lub urządzeń stanowiących  wyposażenie użytkowe lub 
wystrój wnętrz, 

− powstałe w samych rurach, 
− powstałe z powodu mrozu w kotłach grzejnych, bojlerach, zasobnikach, 

wodomierzach, kaloryferach, urządzeniach technologicznych, klimatyzacyjnych, 
urządzeniach ogrzewania solarnego, pompach cieplnych, armaturze łazienkowej lub  

urządzeniach stanowiących  wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz, 
− powstałe w następstwie zalania spowodowanego w/w zdarzeniami. 

Limit odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek pękania mrozowego 
znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) w wysokości 100.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 101: 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym 
w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu 
rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 101: 
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje inwestycji w okresie ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 102: 
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 na pytanie nr 102: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 
 
Pytanie nr 103: 
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 na pytanie nr 103: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami. 
 
 
Pytanie nr 104: 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych 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 na pytanie nr 104: 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
 
 
Pytanie nr 105: 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
 a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie 
tych obiektów z zakresu ochrony, jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do 
zakresu FLEXA. 
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Odpowiedź na pytanie nr 105: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. 
 
Lista obiektów budowlanych w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz ich wartość: 

1) Plac Ratuszowy 9 -  4.207,00 zł 
2) Brańska 23A-  4.310,00 zł 
3) Wojska Polskiego 24- 1.469,00 zł 
4) Batorego 12-     938,00 zł 
5) Jagiellońska 48 -  1.887,00 zł 
6) Jagiellońska 23 -     636,00 zł 
7) Brańska 126 -  1.170,00 zł 
8) Wojska Polskiego 8 -  2.462,00 zł 
9) Mickiewicza 63 - 2.210,00 zł 
10) Mickiewicza 91 -  4.041,00 zł 
11) Narutowicza 26 -  3.552,00 zł 
12) Poświętna 6,8,8A -  2. 841,00 zł 

 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie obiektów budowlanych w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym z zakresu ochrony i ograniczenie zakresu ochrony do zakresu 
FLEXA. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 106: 
Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego 
zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz 
określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji 
 
Odpowiedź na pytanie nr 106: 
Zamawiający informuje, że planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania 
przedmiotowego zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 107: 
W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego 
prosimy o informacje dodatkowe: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic. 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. 

c) 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? 

d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 
w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy 
o ich wskazanie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 107: 
Ad. A) 
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. 
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Ad. B) 
Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną. 
 
Ad. C) 
Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 
lokalizacje. 
 
Ad. D) 
Zamawiający informuje, zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był nie był 
analogiczny do określonego w SIWZ. 
Zakres ubezpieczenia na lata 2016/2017 przedstawia Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.  
 
 
Pytanie nr 108: 
W związku ze szkodą o wartości 105 421,32 zł prosimy o informację jakiego rodzaju zostały 
podjęte działania mające na celu eliminację podobnych szkód w przyszłości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 108: 
Zamawiający informuje, że zostały podjęte następujące działania mające na celu eliminację 
podobnych szkód w przyszłości: 
Rozbiórka budynków, których stan techniczny jest zły lub awaryjny. 
 
 
Pytanie nr 109: 
W związku z wskazaniem jako przedmiotu ochrony sieci energetycznych prosimy o wskazanie 
całkowitej sumy ubezpieczenia tego mienia, prosimy o informację czy są to sieci napowietrzne. Jeśli 
wskazane sieci energetyczne są sieciami napowietrznymi prosimy o potwierdzenie iż ich odległość 
od ubezpieczonych lokalizacji nie przekracza 1 000 metrów 
 
Odpowiedź na pytanie nr 109: 
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji na temat całkowitej sumy ubezpieczenia sieci 
energetycznych. Rozszerzenie w pkt. h) przyjmuje następująca treść: 
  

h) Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część 
systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – 
napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi 

znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz w odległości do 200 m od miejsca 

ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 110: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dedykowanych warunków Ubezpieczyciela z 
pakietu dla wspólnot mieszkaniowych (majątek oraz OC) dla mienia zrzeszonego we wspólnotach 
mieszkaniowych w tym dla OC wspólnot. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 110: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowania dedykowanych warunków 
Ubezpieczyciela z pakietu dla wspólnot mieszkaniowych (majątek oraz OC) dla mienia zrzeszonego 
we wspólnotach mieszkaniowych w tym dla OC wspólnot. 
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Pytanie nr 111: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód 
powstałych w wyniku: działań hackerów komputerowych, ataków elektronicznych, włamań 
komputerowych, wprowadzenia wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 111: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód powstałych w wyniku: działań hackerów 
komputerowych, ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia wirusów 
komputerowych. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 112: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności klauzuli terroryzmu szkód: wynikających 
bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, 
skażenia radioaktywnego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 112: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności klauzuli 
terroryzmu szkód: wynikających bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji 
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 
W związku z powyższym klauzula terroryzmu przyjmuje następująca treść: 
 
Klauzula terroryzmu  

Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe 

w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji 
ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim wynikiem aktu terroryzmu. 
Za akt terroryzmu uważa się działania, które mają na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie 

ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, 

politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych lub socjalnych.  

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe na skutek: 
− skażenia biologicznego lub chemicznego 
− działań hackerów komputerowych, ataków elektronicznych, włamań komputerowych, 

wprowadzenia wirusów komputerowych 
− wynikających bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 
Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna:  2 000 zł 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 113: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej szkód powstałych w 
budynkach nieużytkowanych i/lub zgłoszonych do rozbiórki 
 
Odpowiedź na pytanie nr 113: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli 
katastrofy budowlanej szkód powstałych w budynkach nieużytkowanych i/lub zgłoszonych do 
rozbiórki. 
W związku z powyższym klauzula katastrofy budowlanej przyjmuje następująca treść: 
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Klauzula katastrofy budowlanej  

Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego 
lub jego części, w rozumieniu definicji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.) 
Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w obiektach, które: 

− użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem; 
− nie posiadają odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;  
− dopuszczone są tymczasowo do użytkowania, 
− są nieużytkowane i/lub zgłoszone do rozbiórki 

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 2 000 zł 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 114: 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk 
śmieci, sortowni odpadów lub maszyn i urządzeń użytkowanych bezpośrednio w tego rodzaju 
działalności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 114: 
Zamawiający potwierdza że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk 
śmieci, sortowni odpadów lub maszyn i urządzeń użytkowanych bezpośrednio w tego rodzaju 
działalności. 
 
 
Wrocław, 21.04.2017        Anna Giera 
(miejscowość, data)        (podpis) 
 


