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

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ZGK ŚWIEBODZICE SP. Z O.O.  

 
(ZNAK SPRAWY 24/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU) 

 
 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 

pełnomocnikiem ZGK Świebodzice Sp. z o.o., w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia ZGK 
Świebodzice Sp. z o.o.” (znak sprawy Znak sprawy 24/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU ) podaje 
niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. 
 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 20.11.2020 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada ani nie użytkuje składowiska odpadów, jak 
również nie zarządza takim mieniem w ramach prowadzonej działalności, jak również nie 
wykorzystuje swoich składników majątku przy tego typu działalności. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, że posiada w administrowaniu zamknięte składowisko odpadów w fazie 
rekultywacji, którego nie użytkuje.  Obiekt jest ubezpieczany przez właściciela tj. Gminę. 
Zamawiający potwierdza, że nie wykorzystuje swoich składników majątku przy tego typu 
działalności. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 22.11.2020 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania na dzień 27.11.2020 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu z 25.11.2020 r. na 27.11.2020 r. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 
„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota 
odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu 
ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu 
uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy: 

 w ubezpieczeniu mienia  – 50% 
 w ubezpieczeniu floty – 70% 

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym 
obowiązywała umowa.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały 
zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień 
składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały 
zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień 
składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że potwierdzenie powyższego zapisu znajduje się w 
Załączniku nr 1 do SIWZ w części pn. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu 
zamówienia – warunkach ubezpieczenia” punkt 2,3,4, tj.: 

2) W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe 
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Ubezpieczyciela, w tym postanowienia 
klauzul dodatkowych będących częścią OWU. 
 

3) Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU z zastrzeżeniem, że  w sytuacji 
kiedy zapisy OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego, wówczas będą one miały 
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automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Zamawiającego. 
 

4) Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie 
z treścią OWU Ubezpieczyciela w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że 
treść klauzul produktowych według OWU Ubezpieczyciela nie ogranicza zakresu 
ubezpieczenia, o którym mowa w SIWZ. 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o informacje czy zakres ubezpieczenia OC, AR CPM i EEI jest analogiczny do 
obowiązującego? Jeżeli nie to prosimy o informację na czym polegają różnicę  
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający informuje, że rodzaj ubezpieczanych ryzyk jest analogiczny do obowiązującego i 
obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością  i 
posiadanym mieniem, ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie maszyn 
budowlanych, ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich.  
Równocześnie Zamawiający udostępnia wykonawcy opis przedmiotu zamówienia do postępowania 
przeprowadzonego w roku 2018 – sygnatura akt nr ZGK-ZP/04/2018 – Załącznik nr 1 do 
odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2020 r 
 
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o informację czy klient użytkuje swoje mienie na terenie składowiska śmieci lub sortowni  
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że nie użytkuje swojego mienia na terenie składowiska śmieci lub 
sortowni. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 7: 
W zakresie ryzyk AR/PD, EEI i CPM w odniesieniu do włączeń prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 
skarżenia inne niż na skutek zdarzenia losowego wymienionego w SIWZ są wyłączone z zakresu, 
jak również wszelkie przypadki późniejszych czynności związane z uprzątnięciem po szkodzie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie ryzyk AR/PD, EEI i CPM w odniesieniu do włączeń, 
wszelkie skarżenia inne niż na skutek zdarzenia losowego wymienionego w SIWZ są wyłączone z 
zakresu, jak również wszelkie przypadki późniejszych czynności związane z uprzątnięciem po 
szkodzie. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 8: 
W zakresie ryzyk AR/PD, EEI i CPM prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli: 

 
Klauzula Cyber 
Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 
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„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 
aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt 
elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy 
uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów 
oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub 
danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 
„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii 
komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) 
umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 
„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 
przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 
„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, 
instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, 
zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania 
programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają 
zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby 
logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 
„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są 
dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

  
Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, 
wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na 
skutek: 
- wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 

komputerową, 
- ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 
- dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 

wykorzystywania, 
- braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek 

danych elektronicznych, 
 
o ile jest to rezultat: 
 
(a)  nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub 
zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 
(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 
komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 
spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 
  
Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 
wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w 
tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w 
prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu 
lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi 
czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania 
wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże 
punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.  
 
Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i 
pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub 
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urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować 
będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu 
do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z 
tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić 
będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie 
wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub 
opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane 
elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane 
elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej treści klauzuli Cyber w 
zakresie ryzyk AR/PD, EEI i CPM. 
 
Zamawiający informuje, że Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ dla ryzyk AR/PD 
i CPM obejmuje Klauzulę Cyber o następującej treści: 
 
Klauzula Cyber 

Niezależnie od treści jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy (polisy) lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za 
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, 
uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, 
spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub 
wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub 
ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz 
nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie 
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy  w działalności, a także 
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych 
urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują 
oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi 
lub do sterowania i obsługi takich urządzeń; 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
komputerowej. Wirusy komputerowe obejmują m.in.: „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby 
czasowe i logiczne”. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla ryzyka EEI – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk w części „Zakres ubezpieczenia (All Risk)”, są wprowadzone następujące 
wyłączenia, tj.: 
„Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
(…) 

6) szkody i zdarzenia spowodowane przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów 
komputerowych, „koni trojańskich”, lub innych programów mających charakter złośliwy lub 
niszczący, szkody spowodowane włamaniem do systemów komputerowych lub powstałe 
wskutek innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci 
wewnętrznych / zewnętrznych itp. (wyłączenie specjalne dot. e-ryzyk); 

7) jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych,  skasowania, uszkodzenia, 
zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub 
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oprogramowania lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, 
które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu 
będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.  
Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub 
materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie 
z definicją określoną we Wniosku. 
Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy 
danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, 
struktur kodu, programu lub oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi 
Zdarzenia Ubezpieczeniowego (klauzula IT).” 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 
1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich 

wartości 
2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości  
3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem 

ich wartości  
4) wodociągi i kanalizacje 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia:  

1) obiektów niepołączonych trwale z gruntem, 
2) tymczasowych obiektów budowlanych, 
3) szklarni,  
4) wodociągów i kanalizacji. 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie 
prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych 
budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 11: 
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 12: 
Prosimy o potwierdzenie, że z przedmiotu ubezpieczenia są wyłączone następujące składniki 
mienia: sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony) pojazdy lądowe podlegające 
obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone  
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający potwierdza, że z przedmiotu ubezpieczenia są wyłączone następujące składniki 
mienia: sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony) pojazdy lądowe podlegające 
obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone.  
 
Niniejszy zapis zawarty jest w Rozdziale 2. Mienie od wszystkich ryzyk, w części pn. Przedmiot i 
sumy ubezpieczenia, pkt. 3) o treści: 
 
Ubezpieczeniem nie jest objęte następujące mienie: 
(…) 

3) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu (wraz z naczepami lub  przyczepami), w tym 
pojazdy szynowe, tabor kolejowy, sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony); 
wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, kiedy wymienione mienie: 

a) stanowi środki obrotowe lub mienie osób trzecich,  
b) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego, jest używane 

wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o informację czy klient zgłasza do ubezpieczenia PSZOK; kontenery/pojemniki na śmieci 
rozlokowane na terenie miasta? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia PSZOK; kontenery/pojemniki na śmieci 
rozlokowane na terenie miasta. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 14: 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 13 prosimy o:  
a)  określenie wartości PSZOK oraz o informację dotyczącą wartości, konstrukcji, dokumentacji 

fotograficznej  
 
Odpowiedź na pytanie 14 a):   
Zamawiający potwierdza, że PSZOK znajduje się na terenie siedziby Zamawiającego. Jest to 
utwardzony plac, na którym są ustawione kontenery na 6 frakcji odpadów dostarczanych przez 
mieszkańców miasta tj.: Papier, Tworzywa sztuczne, Gruz, Odpady zielone, Opony, Odpady 
wielkogabarytowe. Teren jest ogrodzony i monitorowany wizyjnie.  Łączną wartość kontenerów 
według sum ubezpieczenia wynosi 45.842 zł. Są to pozycje 18,19,33, 57, 58, 59  w grupie 06 
w Załączniku nr 8 do SIWZ_Wykazy mienia. 

 
b)  w odniesieniu do kontenerów/pojemników na śmieci (rozlokowanych poza siedzibą 

Zamawiającego) prosimy o wyłączenie ryzyka dewastacji oraz kradzieży, lub o wprowadzenie 
limitu 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  
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Odpowiedź na pytanie 14 b): 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kontenerów/pojemników na śmieci nie wyraża  
zgody na wyłączenie ryzyka dewastacji oraz kradzieży. 
  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji i 
kradzieży kontenerów/pojemników na śmieci (rozlokowanych poza siedzibą Zamawiającego) w 
wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
  

c)  w odniesieniu do kontenerów/pojemników na śmieci (rozlokowanych poza siedzibą 
Zamawiającego) prosimy o zlimitowanie ryzyka pożaru, podpalenia, osmalenia do limitu 
100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie 14 c): 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kontenerów/pojemników na śmieci nie wyraża  
zgody na zlimitowanie ryzyka pożaru, podpalenia, osmalenia do limitu 100.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, 
podpalenia, osmolenia w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych  
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o zlitowanie kradzieży zwykłej do 10.000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zlimitowanie – obniżenie limitu dla ryzyka 
kradzieży zwykłej do 10.000 zł 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
W odniesieniu do maszyn budowlanych 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte rejestrowane maszyny 
budowlane. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte zarejestrowane maszyny 
budowlane. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o zlimitowanie w zakresie litery „a” do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
 
 
 



 

 

 

Strona 9 z 17 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zlimitowanie – wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł dla ryzyka: „błędy w obsłudze maszyn, niewłaściwe 
użytkowanie”, pkt. a). 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł 
dla ryzyka: „błędy w obsłudze maszyn, niewłaściwe użytkowanie”, pkt. a) w Ubezpieczeniu maszyn 
budowlanych. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
W odniesieniu do OC 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem 
lub składowiskiem odpadów 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający informuje, że administruje zamknięte składowisko odpadów w fazie rekultywacji, 
którego nie użytkuje. Obiekt jest ubezpieczany przez właściciela, tj. Gminę. 
  
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający informuje, że  nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.  
  
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 20: 
Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? 
Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem nie ma być objęta działalność polegająca na dostawie 
wody i odbiorze ścieków poprzez sieć wodociągowo-kanalizacyjną.  
 
Ubezpieczeniem ma zostać objęta działalność polegająca na odbiorze nieczystości ciekłych 
(ścieków) za pomocą wozu asenizacyjnego.  
 
W związku z powyższym, w Załączniku nr 1 do SIWZ rodzaj prowadzonej działalności zgłoszony do 
ubezpieczenia OC obejmuje m.in.: 
14)  odbiór nieczystości płynnych. 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Wymagany zakres ubezpieczenia 
 
Pytanie nr 21: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody związane z 
przeniesieniem chorób zakaźnych w tym: HIV, BSE, TSE, COVID-19 oraz vCJD. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający nie potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody związane z 
przeniesieniem chorób zakaźnych w tym: HIV, BSE, TSE, COVID-19 oraz vCJD. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 22: 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pyt 21 prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,- PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych 
tj.: HIV, BSE, TSE, COVID-19 oraz vCJD.  
Dla pozostałych szkód wskutek przeniesienia chorób zakaźnych - Limit odpowiedzialności do pełnej 
sumy gwarancyjnej. 
 
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w części pn. „Rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia” wprowadza się dodatkowy punkt: 
 

25) OC za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych 
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej,  z zastrzeżeniem, że: 
dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych tj.: HIV, BSE, TSE, COVID-19 
oraz vCJD – Limit odpowiedzialności:  100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 23: 
Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli: 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub 
pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub 
rzekomym):  
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli w Ubezpieczeniu 
OC działalności, tj.: 
 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub 
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pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub 
rzekomym):  
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 
 
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w części pn. „Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia” wprowadza się dodatkowy zapis: 
 

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne 
kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem 
rzeczywistym lub rzekomym):  
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 24: 
Prosimy w zakresie czystych strat finansowych o wprowadzenie następujących dodatkowych 
wyłączeń: 

• spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 
też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek); 

• spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
• powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, 

doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu 
• wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z 

nich; 
• będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń w zakresie 
ubezpieczenia czystych strat finansowych, tj.: 

• spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 
też na jego zlecenie lub rachunek); 

• spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
• powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, 

doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu 
• wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z 

nich; 
• będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

 
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód 
spowodowanych  przez Ubezpieczającego wskutek wykonanej  pracy bądź usługi (lub też na jego 
zlecenie lub rachunek) w wysokości 200.000 zł. 
 
 
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w części pn. „Zakres czasowy 
ubezpieczenia” wprowadza się modyfikację zapisu klauzuli Czystych strat finansowych: 
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Czyste straty finansowe 
Za czyste straty finansowe uważa się szkody będące uszczerbkiem majątkowym nie 
stanowiącym szkody na osobie lub szkody w mieniu. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia; 
2) wynikające z naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich, naruszenia 

przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej 
konkurencji, prawa antymonopolowego; 

3) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 

udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 
5) przekroczenia ustalonych kosztorysów; 
6) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 

informatycznego;  
7) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 
8) związane ze stosunkiem pracy; 
9) wynikające z niedotrzymania terminów; 
10) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 

przedmiotu umowy; 
11) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kierowaniu 

budową lub montażem, polegającą na kontroli lub opiniowaniu, 
12) spowodowanych w wyniku fizycznej utraty rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości 

korzystania z nich, m.in. dotyczy pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i 
papierów wartościowych; 

13) spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu 
wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia; 

14) związanych z reklamą; 
15) spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych; 
16) powstałych w związku z udzielaniem licencji; 
17) powstałych w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży; 
18) spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 
19) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
20) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 

też na jego zlecenie lub rachunek); 
 

Limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

z zastrzeżeniem, że dla wykonanych przez Ubezpieczonego prac lub usług wprowadza się 
podlimit odpowiedzialności w wysokości: 200.000 zł 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o potwierdzenie, że szkoda rzeczowa w wyniku utraty odnosi się tylko do mienia 
powierzonego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC działalności szkoda rzeczowa w wyniku 
utraty odnosi się tylko do mienia powierzonego. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 26: 
Prosimy o informację jakiego rodzaju produkt Zamawiający wprowadza do obrotu  
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza do obrotu produktów, świadczy tylko usługi. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie szkód środowiskowych Ubezpieczyciel nie odpowiada w 
zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona za koszty 
usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w 
posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla 
zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych 
powyżej.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie szkód środowiskowych Ubezpieczyciel nie odpowiada w 
zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona w odniesieniu 
do kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest 
własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to 
celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów 
wymienionych powyżej. 
  
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych 
prowadzeniem lub posiadaniem sortowni lub składowiska odpadów; spowodowane 
gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający potwierdza, że  ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych 
prowadzeniem lub posiadaniem sortowni lub składowiska odpadów; spowodowane 
gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowane przepisami 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom 
wyrządzonym w środowisku naturalnym; 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowane przepisami 
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom 
wyrządzonym w środowisku naturalnym; 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 30: 
W zakresie szkód związanych z wibracją prosimy o potwierdzenie następującego zakresu 

 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
określonej w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe i 
osobowe spowodowane powolnym działaniem wibracji, osunięciem się ziemi lub osiadaniem 
gruntu, powodujące: 

• częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego 
• oderwanie się części obiektu budowlanego 

         2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
• wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem 

prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu 
obiektu). 

• szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający nie potwierdza, że w zakresie szkód związanych z wibracją obowiązuje powyższy 
zakres ubezpieczenia. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu klauzuli OC za szkody będące następstwem 
osiadania gruntów, osuwania się ziemi, wibracji lub wstrząsów, pkt. 15), wg poniższego: 
 
Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane powolnym działaniem 
wibracji lub wstrząsów, osunięciem się ziemi lub osiadaniem gruntu, powodujące: 

• częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego 
• oderwanie się części obiektu budowlanego 

  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

• szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia. 
 
Dla szkód w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych 
(wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu) wprowadza się podlimit 
odpowiedzialności w wysokości: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dla pozostałych szkód,  Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej  
 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o ograniczenie limitu dla przymiotu prac ładunkowych do 100.000,- PLN na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie limitu dla przedmiotu prac 
ładunkowych do 100.000,- PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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W odniesieniu do klauzul 
 
Pytanie nr 32: 
W odniesieniu od klauzuli zniesienia zasady proporcji prosimy o jej wykreślenie i o wprowadzenie 
klauzuli leeway: Zasady proporcji nie stosuje się, gdy: 

1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit 
odpowiedzialności 

Lub 
2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 130% zadeklarowanej w 

polisie sumy ubezpieczenia 
Lub 
3) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 

50.000 PLN 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli zniesienia zasady proporcji  
oraz na wprowadzenie klauzuli Leeway o powyższej treści. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 33: 
W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł lub/i o 
wyłączenie z jej zakresu powodzi dla mienia położonego poniżej poziomu gruntu  
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 100.000,00 zł dla Klauzuli 
składowania oraz na wyłączenie z jej zakresu powodzi dla mienia położonego poniżej poziomu 
gruntu. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 34: 
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisów, że 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) powstałe w obiektach: 

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 
i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej; 
ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej; 

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego; 
c) 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; 
d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; 
e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni; 
f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź 
cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne 
oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną; 
g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji; 
h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy. 

2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody : 
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a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót 
podziemnych z zastosowaniem techniki 
górniczej; 
b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem; 
c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z 
„Książką obiektu budowlanego”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów do Klauzuli 
katastrofy budowlanej. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 35: 
W odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody: 

1) spowodowane przez wady ukryte; 
2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych; 
3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub 

badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi; 
4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach; 
5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu; 
6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych; 
7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we 

wszelkich układach i systemach zabezpieczających); 
8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat; 
9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego 

urządzenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych (klauzula przepięć) 
zakres ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela pozostaje bez zmian. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
 

Zmiany/ modyfikacje SIWZ nie wynikające z zadanych pytań 

 
 
Zmiana nr 1: 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert z 25.11.2020r. na 27.11.2020r. 
W związku z powyższym pkt. 12 SIWZ przyjmuje następującą treść: 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
12.1. Składanie ofert 
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Miejsce składania ofert 
Brokers Union Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

Termin składania ofert 27.11.2020 r.  godz. 12.30 

 

12.1.1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania 
ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. 

 
12.2. Otwarcie ofert 

 

Miejsce otwarcia ofert 
Brokers Union Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

Termin otwarcia ofert 27.11.2020 r.  godz. 13.00 

 
12.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
12.2.2. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
 
12.2.3. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po 

otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

− kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
− firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
− ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 
 
 
 
Wrocław, 24.11.2020 r.        Agnieszka Szczerba 
         Broker ubezpieczeniowy 
         Brokers Union Sp. z o.o. 


