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

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WIELICHOWO ORAZ PODLEGŁYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
 

(ZNAK SPRAWY 21/2020/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU) 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Gminy Wielichowo, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia Gminy Wielichowo 
oraz podległych jednostek organizacyjnych” podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez 
Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach zapisów SIWZ: 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 24.11.2020 r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia. 
 
Pytanie nr 1: 
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 1: 
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i posiadanego mienia, jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
 
Wskazane w SIWZ wyłączenia zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia nie są jedynymi wyłączeniami. Mają 
zastosowanie także wyłączenia OWU danego Wykonawcy. 
 
Powyższa odpowiedź znajduje potwierdzenie w zapisach SIWZ: 
 Wyłączenia zakresu ubezpieczenia 

Uwaga: Nie jest to zamknięty katalog wyłączeń. Mają zastosowanie także wyłączenia OWU 
danego Wykonawcy 
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Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
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 14, tj.: 
 
14) 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. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że wysokość budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników jest 
następująca: 
Remont cząstkowy dróg 416 010,00 zł 
Materiały do remontu dróg  131 339,00 zł 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie dla OC za szkody powstałe w związku z prowadzonym 
gabinetem pielęgniarskim limitu odpowiedzialności do wysokości 200 000 zł lub innego 
dopuszczalnego, oraz wyłączenie odpowiedzialności za przeniesienie choroby zakaźnej HIV, WZW 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.  
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o wyłączenie z OC ośrodka pomocy społecznej odpowiedzialności za przeniesienie choroby 
zakaźnej HIV, WZW 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 
 
Pytanie nr 6: 
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. 
  
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 
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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 6: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę klauzuli OC za szkody zalaniowe wg 
proponowanej treści . 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla OC za szkody zalaniowe w wysokości 500 000 
zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla OC 
za szkody zalaniowe w wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 8: 
W ubezpieczeniu OC za czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej; 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za czyste straty finansowe ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższy zakres obejmuje rozszerzenie nr 26) tj. OC w 
związku z wykonywaniem zadań publicznych.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 9: 
Prosimy o akceptację udziału własnego w OC z tytułu administrowania drogami w wysokości 300 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w OC z tytułu 
administrowania drogami w wysokości 300 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie 
której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na 
podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
 
Powyższa odpowiedź znajduje potwierdzenie w projekcie umowy generalnej, zgodnie z zapisami § 8 
ust. 4: „Wszelkie zmiany warunków  Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności”. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 11: 
W związku z odpowiedzialnością za posiadanie basenów (pływalni), kąpielisk prosimy o 
potwierdzenie że Zamawiający wypełnia obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Wielichowo nie znajdują się baseny ani kąpieliska.  
W treści SIWZ nie występuje także rozszerzenie odpowiedzialności za posiadanie basenów i 
kąpielisk.  
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 12: 
W ubezpieczeniu OC bezpańskich zwierząt prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
wysokości 300 000 zł . 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności w 
ubezpieczeniu OC bezpańskich zwierząt do wysokości 300 000 zł . 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC mienia lokatorów do wysokości 300 000 zł 
lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC mienia 
lokatorów do wysokości 500 000 zł. 
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Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie będą objęte szkody mające 
postać czystej straty finansowej: 

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane 

wadliwie przez Ubezpieczonego, 
3) związane z działalnością: 

a) bankową lub ubezpieczeniową, 
b) księgową lub finansową, 
c) leasingową, 
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, 
e) reklamową, 
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, 
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 

kosztorysowaniu; 
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy; 
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej; 
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej; 
10) związane ze stosunkiem pracy; 
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 

administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), 
nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub 
opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem roszczeń osoby trzeciej 
(inna niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, 
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego )z tytułu zapłaconej przez nią 
kary umownej. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający informuje, że wprowadza zapis dla szkód mających postać Czystej straty finansowej, 
który otrzymuje brzmienie: 
 
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) związane z działalnością: 
a) bankową lub ubezpieczeniową, 
b) księgową lub finansową, 
c) leasingową, 
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, 
e) reklamową, 
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, 
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 

kosztorysowaniu; 
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 
3) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy; 
4) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
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5) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej; 

6) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 
7) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej; 
8) związane ze stosunkiem pracy; 
9) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 

administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), 
nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub 
opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem roszczeń osoby trzeciej 
(inna niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, 
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego) z tytułu zapłaconej przez nią 
kary umownej. 

 
Limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  
 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych: 
 
Pytanie nr 15: 
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 15: 
Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza i nie administruje budynkami 
nieużytkowanymi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 41. 
 
 
Pytanie nr 16: 
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą 
dla budynków starszych niż 50 lat 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 17: 
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 17: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie 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. 
 
Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek 
pękania mrozowego znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) wynosi 200 000 zł. 
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Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Definicja awarii instalacji - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów 
poszukiwań miejsca powstania awarii do kwoty 100.000 zł na jednio wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający informuje, że ma zastosowanie Klauzula poszukiwania uszkodzeń w poniższej treści: 
 
Klauzula poszukiwania uszkodzeń  

Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokryje poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego: 

- koszty poszukiwania miejsca powstania oraz koszty usunięcia przyczyny uszkodzenia 
lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, w tym: poszukiwania uszkodzonej wszelkiego 
rodzaju instalacji oraz poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej;   

- koszty umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, w tym 
także dojazdu do uszkodzonego mienia; 

- koszty dodatkowych robót związanych z naprawą i/lub rozmrożeniem uszkodzonego  
lub zniszczonego ubezpieczonego mienia; 

- koszty usunięcia skutków takich poszukiwań. 
 Klauzula dotyczy także terenu wokół budynku. 

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 19: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkód wymagających 
natychmiastowej naprawy w wys. 50 000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 
szkód wymagających natychmiastowej naprawy w wysokości 50 000 zł  
 
W związku z powyższym Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy przyjmuje 
następującą treść: 
 
 Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy 

Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkód wymagających natychmiastowej 
naprawy w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo 
wykonywanej działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy, tj. 
bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczonego 
bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego 
rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, 
Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zakładowi Ubezpieczeń 
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładowi 
Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 

 
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 20: 
W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności za mienie 
uczniów wychowanków na jedną osobę w wys. 500 zł, łącznie 5 000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem dla Mienia uczniów wychowanków na jedną osobę w 
wysokości 500 zł, łącznie 5 000 zł . 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 21: 
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 21: 
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie są planowane żadne inwestycje w trakcie trwania 
przedmiotowego zamówienia.  
 
 
Pytanie nr 22: 
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 22: 
Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy, z wyjątkiem 
lokalizacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 41.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 23: 
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, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do 
zakresu FLEXA 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym.  
 
 
Pytanie nr 24: 
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. 
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Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania 
przedmiotowego zamówienia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z 
włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi prosimy o 
potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający potwierdza, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności 
określone w SIWZ. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 26: 
W związku z informacją, iż jedna z lokalizacji dotknięta była powodzią w ciągu ostatnich 25 lat 
prosimy o informację na temat wysokości poniesionych strat. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający informuje, że żadna z lokalizacji nie była dotknięta powodzią w ciągu ostatnich 25 lat, 
co znajduje potwierdzenie w załączniku nr 17 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka.  
 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o potwierdzenie iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 
wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 
wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 28: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy w włączenie do katalogu 
wyłączeń ataków (działań) hakerskich oraz wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w części 
pn. Zakres ubezpieczenia (All Risk) powyższe zdarzenia znajdują się w wykazie wyłączeń, ppkt. 12 
oraz 24, tj.: 

 
12)  spowodowanych działaniami hakerów komputerowych; 
24) powstałych w wyniku ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia 
wirusów komputerowych; 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
 
 



 

 

 

Strona 10 z 18 

 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o wyłączenie z treści klauzuli dewastacji całego następującego akapitu : „W odniesieniu do 
zanieczyszczenia farbą,…….. usunięcie uszkodzeń jest zasadne.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli dewastacji. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o potwierdzenie że OC wspólnoty mieszkaniowej nie obejmuje swym zakresem ryzyk 
obejmowanych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający potwierdza, że OC wspólnoty mieszkaniowej nie obejmuje swym zakresem ryzyk 
obejmowanych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli sumy prewencyjnej do wysokości 1 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla klauzuli sumy 
prewencyjnej do wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 32: 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznej ochrony nowych lokalizacji (nowych 
miejsc ubezpieczenia) w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznej 
ochrony nowych lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia) w wysokości 1 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.  
 
 
Pytania dotyczące wszystkich części zamówienia: 
 
Pytanie nr 33: 
Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana 
szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich 
zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo 
składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną 
informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 
3 lat; 
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Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody, jakie wystąpiły w 
okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach 
 
Pytanie nr 34: 
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 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ 
 
Pytanie nr 35: 
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 35: 
Zamawiający przekazuje Opis przedmiotu zamówienia z 2017 roku.  
 
Pytanie nr 36: 
Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.  
 
Pytanie nr 37: 
W związku z przystąpieniem do postępowania na ubezpieczenie Instytutu Ogrodnictwa, prosimy o 
możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający informuje, że nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem Instytutu Ogrodnictwa i 
powyższe pytanie w ocenie Zamawiającego jest niezasadne.  
 
Pytanie nr 38: 
Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.12.2020. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 04.12.2020r.  
W związku z powyższym punkt 12.1 oraz 12.2 SIWZ otrzymuje następującą treść: 
 
7.1. Składanie ofert 
 

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

Termin składania ofert 04.12.2020r. godz. 12.30 

 

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

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

Termin otwarcia ofert 04.12.2020r. godz. 13.00 

 
 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 25.11.2020 r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
Część I 
 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieporuszonych w SIWZ mają zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieporuszonych w SIWZ mają zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części pn. „Założenia mające zastosowanie w opisie 
przedmiotu zamówienia” w punkcie 2 znajduje się następujący zapis potwierdzający powyższe: 
 
2) W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe 
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia 
(SWU) Ubezpieczyciela, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU i/lub 
SWU. 
 
 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o informację, czy po roku 1996 mienie należące do Zamawiającego było zagrożone 
ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający informuje, że mienie należące do Zamawiającego nie było zagrożone ryzykiem 
powodzi po roku 1996.  
 
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne 
przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie 
tych lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający informuje, że spośród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jeden z nich nie 
posiada przeglądów instalacji oraz pozwolenia na użytkowanie.  
Jest to budynek zlokalizowany w Wielichowie ul Rynek 10a (poz. Nr 6 w wykazie mienia w 
załączniku nr 14 do SIWZ).  
Zamawiający informuje, że część budynku posiada pozwolenie na użytkowanie oraz wszelkie 
przeglądy wymagane przepisami prawa (jest to część o powierzchni 161,07 m2), jest to budynek 
użytkowany przez ZGKiM w Wielichowie (lokal administracyjno – socjalny). Druga część tego 
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budynku nie posiada pozwolenia na użytkowanie, mimo to znajduje się w nim archiwum oraz 
serwerownia (łączna powierchnia 446,76 zł).  
Całość stanowi jeden ciąg budynku.  
 
W związku z powyższym w załączniku nr 17 do SIWZ_Informacje do oceny ryzyka (zakładka 
Gmina) zostają uzupełnione informacje, o których mowa powyżej.  
 
Pytanie nr 42: 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne 
zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? 
Prosimy o wskazanie tych lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne 
zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż z wyjątkiem 
nieruchomości opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 41.  
 
 
Pytanie nr 43: 
Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada lub planuje posiadać, użytkować, zarządzać lub 
administrować wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi lub planuje prowadzić 
działalność związaną z:  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem „Wyłączenia zakresu ubezpieczenia” nie są objęte 
ubezpieczeniem następujące szkody: 
1) szkody w środowisku powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z 
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
W ciągu 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający nie planuje przejąć w zarząd 
wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów 
 
 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze motorowym, 
motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający informuje, że nie planuje organizowania imprez o charakterze motorowym, 
motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe. 
 
 
Pytanie nr 45: 
Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia budowli ochroną mają być objęte mosty, 
wiadukty, przepusty, tunele, trakcje tramwajowe lub kolejowe etc. Prosimy o przesłanie wykazu 
takiego mienia.   
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający informuje, że w zakresie obligatoryjnym nie znajduje się ubezpieczenie powyższego 
mienia.  
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w wykazie klauzul fakultatywnych znajduje się klauzula 
szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej w następującej treści: 
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Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w infrastrukturze 
drogowej i mostowej rozumiane, jako: drogi, mosty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, na 
skutek ryzyk następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, uderzenie 
pojazdu, upadek statku powietrznego, przewrócenie się drzew i innych przedmiotów. 
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o wskazanie mienia wyłączonego z eksploatacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.  
 
Pytanie nr 47: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający potwierdza, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle 
przeznaczone do rozbiórki.  
 
 
Pytanie nr 48: 
Prosimy o informację czy Ubezpieczający posiada PSZOK. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zamawiający informuje, że nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 
 
Pytanie nr 49: 
Czy w ramach ubezpieczanego majątku ubezpieczeniu podlegają linie telefoniczne i światłowodowe 
(w tym linie napowietrzne i kablowe)? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że  znajdują się w 
maksymalnej odległości 500 m od ubezpieczanego mienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczanego majątku nie podlegają ubezpieczeniu linie 
telefoniczne i światłowodowe (w tym linie napowietrzne i kablowe).  
 
 
Pytanie nr 50: 
Prosimy o potwierdzenie, że limity podane dla mienia ubezpieczonego w systemie na I ryzyko oraz 
limity wskazane w klauzulach podane są łącznie dla wszystkich miejsc ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Zamawiając potwierdza, że limity podane dla mienia ubezpieczonego w systemie na I ryzyko oraz 
limity wskazane w klauzulach podane są łącznie dla wszystkich miejsc ubezpieczenia.  
 
 
Pytanie nr 51: 
Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zamawiający potwierdza, że limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia.  
Zamawiający jednocześnie informuje, że w części pn. „Założenia mające zastosowanie w opisie 
przedmiotu zamówienia” punkt 8 stanowi potwierdzenie powyższego: 
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8) Jeśli w SIWZ nie zostało dookreślone, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami na 
jedno i wszystkie zdarzenia, to obowiązują limity na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych 
jednostek służby zdrowia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych 
jednostek służby zdrowia, z wyjątkiem szkód związanych z prowadzonym gabinetem 
pielęgniarskim.  
 
Zamawiający informuje, że w wyłączeniach zakresu ubezpieczenia OC znajduje się zapis 
potwierdzający powyższe: 
2) szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
Wyłączenie nie dotyczy rozszerzenia o szkody powstałe w związku z prowadzonym gabinetem 
pielęgniarskim 
 
 
Pytanie nr 53: 
Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni oraz inne pokazy pirotechniczne będą 
organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający potwierdza, że ewentualne pokazy sztucznych ogni będą organizowane i 
przeprowadzane przez podmioty profesjonalne.  
 
Pytanie nr 54: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN za szkody powstałe w związku 
z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej, za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w 
tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz 
drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, 
podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem 
odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/HBS oraz 
pobierania krwi. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi Domów Pomocy Społecznej. W zakresie SIWZ nie ma 
także powyższego rozszerzenia.  
 
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.  
 
Pytanie nr 55: 
Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i 
osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie 
zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? 
TAK/NIE 
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Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający informuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przestrzega zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego dla. Były także przeprowadzane kontrole, które nie wykazały 
żadnych uchybień w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 56: 
Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  
TAK/NIE 
 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający informuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie nie posiada procedury 
zarządzania kryzysowego.  
 
 
Pytanie nr 57: 
Prosimy o potwierdzenie, iż choroby zakaźne nie są objęte ochroną ubezpieczenia (nie dotyczy 
gabinetu pielęgniarskiego). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zamawiający potwierdza, że choroby zakaźne są objęte ubezpieczeniem tylko w związku z 
prowadzeniem gabinetu pielęgniarskiego zgodnie z zapisami punktu 17 rozszerzeń 
odpowiedzialności OC, tj. OC za szkody powstałe w związku z prowadzonym gabinetem 
pielęgniarskim.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 58: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ochrony odpowiedzialności dla gabinetu 
pielęgniarskiego ochrony w zakresie chorób zakaźnych? 
TAK/NIE 
 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony odpowiedzialności w zakresie chorób 
zakaźnych dla gabinetu pielęgniarskiego.  
 
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.  
 
 
Pytanie nr 59: 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu dla gabinetu pielęgniarskiego w wysokości 
100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z 
przeniesienia chorób zakaźnych oraz wprowadzenie zapisu wyłączającego z ochrony HIV, BSE, TSE, 
HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z 
uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego, Covid-19 w tym wszelkich jego mutacji lub 
odmian? 
TAK/NIE 
 
Odpowiedź na pytanie nr 59: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację rozszerzenia OC za szkody powstałe w związku z 
prowadzonym gabinetem pielęgniarskim. Klauzula ta przyjmuje następującą treść: 
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17) OC za szkody powstałe w związku z prowadzonym gabinetem pielęgniarskim 
Odpowiedzialność za szkody: 
a) powstałe w wyniku świadczenia na rzecz podopiecznych niewielkich usług medycznych 
takich jak opatrunki, szczepienia itp., 
b) związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, z wyjątkiem następujących chorób: HIV, 
BSE, TSE HTLV, LAV, choroby Creutzfelda-Jakoba, szkód spowodowanych w wyniku lub w związku z 
uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego, Covid-19, w tym wszelkich jego mutacji lub 
odmian.  
Limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek winy umyślnej.  
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.  
 
Pytanie nr 60: 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 
za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego ? 
TAK/NIE 
 
Odpowiedź na pytanie nr 60: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.  
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.  
 
Pytanie nr 61: 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, 
chorobę Creutzfelda-Jakoba ? 
TAK/NIE 
 
Odpowiedź na pytanie nr 61: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 62: 
Wnioskujemy o wprowadzenie dodanie zapisu: 
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 62: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.  
 
W związku z powyższym w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności” w ubezpieczeniu OC dodaje się 
punkt 3 w następującej treści:  
 
3) 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; 
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• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.  
 
Pytanie nr 63: 
Prosimy o udostępnienie źródłowych zaświadczeń szkodowych Klienta z ostatnich 3-4 lat 
 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający informuje, że źródłem zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia Zamawiającego z 
ostatnich 3-4 lat są Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w których Zamawiający był ubezpieczony.  
W przypadku konieczności uzupełnienia załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający postara się 
uzupełnić brakujące informacje.  
 
Pytanie nr 64: 
Prosimy o zmniejszenie limitu w pkt. 15 Ubezpieczenie Auto Casco w kosztach holowania pojazdu 
po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 
warsztatu naprawczego (zgodnie z decyzją Ubezpieczającego/Ubezpieczonego) do 2 000 zł na 
pojazd  
 
Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu w pkt. 15 Ubezpieczenie Auto Casco w 
kosztach holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do siedziby 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego (zgodnie z decyzją 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego) do 2 000 zł na pojazd. 
 
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie nr 65: 
Prośba o informację czy sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane – stanowią 
przybliżone sumy do ubezpieczenia czy pochodzą z obecnych polis. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 65: 
Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane i stanowią sumy 
ubezpieczenia dla pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w pierwszym okresie obowiązywania 
umowy.  
 
Pytanie nr 66: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.12.2020 r. 
Odpowiedź na pytanie nr 66: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.  
 
 
 
 
 
Wrocław, 27.11.2020 r.       Karolina Kozorys 
         Broker ubezpieczeniowy 
         Brokers Union Sp. z o.o. 
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