
                                                                         
 

 

Toruń, dn. 02.06.2020 r. 
 

Znak sprawy: SG.2710.3.1.2020 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 
 

 
 

                                                                                                                  

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 
(Zamawiający: Gmina Golub-Dobrzyń). 

 
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

Treść zapytania: 

Pytanie nr 1: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 
osuwiskowych ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się 

na terenach osuwiskowych. 

 
Pytanie nr 2: Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła 

powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takiego przypadku. 

 
Pytanie nr 3: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 

zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się 
na terenach zalewowych. 

 

Pytanie nr 4: Prosimy o informację czy Gmina posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów. 
 

Pytanie nr 5: Prosimy o informację, czy Gmina posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych 

w ramach projektów unijnych? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach 
domowych z przeznaczeniem do nauki zdalnej.  

 

Pytanie nr 6: Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ? 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 7: Prosimy o informację, czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemnie? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z SIWZ mogą być 

instalacje podziemne (patrz np. klauzula awarii instalacji i urządzeń technologicznych). 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ ubezpieczeniem objęte są również 



instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajdują 

się w wykazie mienia do ubezpieczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
Pytanie nr 8: Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach 

był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, 

natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od 
wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały 

własne nie uległy istotnym zmianom. 
 

Pytanie nr 9: Prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule 

automatycznego pokrycia? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną PML nie powinno przekroczyć kwoty 
10.000.000,00 zł. 

 
Pytanie nr 10: Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 

jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planowane inwestycje dotyczą branży drogowej, 

sanitarnej, doposażenia w małą architekturę. Ponadto przeprowadzane są bieżące remonty 
budynków, dróg itp. Wartość szacunkowa około 4 mln zł. 

 

Pytanie nr 11: Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej rodzaju materiałów budowlanych z jakich 
wykonano budynki 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili 

obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 12: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco:  Zakres 

terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, 

Ukrainy i Mołdawii 

i zastąpienie poniższym zapisem: 

RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych części lub całości pojazdu oraz działania osób trzecich na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 13: Proszę o zmianę terminu składania ofert na 05.06.2020 r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.06.2020 r. do godziny 

12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2020 r. o godz. 12:45. 

 

Pytanie nr 14: Prosimy o informację, czy wartość wyposażenia dodatkowego w pojazdach zawiera się w 

sumie ubezpieczenia? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość wyposażenia dodatkowego w pojazdach 

zawiera się w sumie ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 15: W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie  mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Golub Dobrzyń zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert  z 03/06/2020 na 

05/06/2020. 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 

 



Pytanie nr 16: Czy w SIWZ do ubezpieczenia zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne, 

dystrybucyjno/transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowody i in.), 

prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę odległości do 750 m. 

 

Pytanie nr 17: Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają 

protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tego typu 

mienia. 

 

Pytanie nr 18: Prosimy o wyłączenie z zakresu SIWZ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy z 

tyt. zarządzania drogami i czystych strat finansowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 19: W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 

prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli OWU przewidują… na drodze, to”, oraz prosimy wprowadzenie 

następującego zapisu: 

Ubezpieczony jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 
72 godzin, 

2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających 
z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony 

ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie 
wiadomości, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  
określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych  

oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 20: Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty 

oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o 

podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan dróg jest zadawalający, a remonty i modernizacje 

prowadzone są na bieżąco. 

Pytanie nr 21: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, 

Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody: 

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: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,  

4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 

5) powstałe w wyniku utraty dokumentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe 

będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji 

przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 



a) związanych z zarządzaniem drogami. 

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na limit 

odpowiedzialności, ale w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

Pytanie nr 23: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń 

medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe 

jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania 

i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 27: Dotyczy zapisu: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu 

zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się 

bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w 

przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.   

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 28: Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w 

jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?  

 

Odpowiedź: Zamawiający posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. 

Wszelkie dane, którymi w chwili obecnej dysponujemy znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
Mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 29: Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd 

wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie ma takich planów. 



Pytanie nr 30: Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 31: 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: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 32: Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości 

składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku podwyższenia wysokości 

sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity 

odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym 

oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu 

stron). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 33: Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na: 

„odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym 

Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu jest uregulowana 

w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie przedmiotu ubezpieczenia i tej 

Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to 

prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula 

odstąpienia od prawa do regresu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie potwierdza, że w pierwszej 
kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa do regresu. 

 

Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 

szczególności: 

 ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

 ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
 rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 35: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów 

nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
Pytanie nr 36: Prosimy o podanie informacji odnośnie stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz 

stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia. 

 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane, którymi w chwili obecnej dysponuje 

znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 
Pytanie nr 37: Czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone 

do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że takie obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji 
lub przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 38: W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o 

zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39: Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów 

przeprowadzonych remontów, przeglądów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić takich informacji. 
 

Pytanie nr 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków 

starszych niż 50 lat. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty 

(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu 

odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i 

samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 42: 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? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na 

ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA. 

 
Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia. Brak 

zgody na wyłączenie tego typu budynków, brak również zgody na zakres FLEXA. 

 

Pytanie nr 43: Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 44: Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem 

pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, 

drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska.  

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko podane są w 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 45: Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych 

do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?.  

 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z 

SIWZ mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia 

jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 
 

Pytanie nr 46: 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: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 47: Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:  

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

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

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego 

okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy  

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na 

szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 

60% 

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w 

Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące 

zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości 

uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. 

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany 

warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 48: Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z klauzul 

obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 49: Prosimy o wprowadzenia dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji limitu 

odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 50: Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu 

dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 51: Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 52: Czy Zamawiający planuje zakupić  w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł ? 

Jeśli tak to ile?  

 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma takich planów. 



Pytanie nr 53: Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ: 

„koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia 

okoliczności lub rozmiaru szkody”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 54: Prosimy o zmniejszenie limitu kosztów holowania na: 1 000 zł na pojazd. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 55: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisywanie pełnomocnictwa do 

przetargu w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 15.11 SIWZ za oryginał pełnomocnictwa  

uważa się również dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego udzielenia. 

 

Pytanie nr 56: 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; 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest to pełna szkodowość za ostatnie nieco ponad 3 

lata. 

 

Pytanie nr 57: 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: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, 

natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od 

wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały 

własne nie uległy istotnym zmianom. 

Pytanie nr 58: Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 57. 

Pytanie nr 59: 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: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada ubezpieczenie na ryzykach nazwanych, 

natomiast we wnioskowanej w niniejszym postępowaniu SIWZ zastosowanie ma system od 

wszystkich ryzyk (All Risk). Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne, limity, franszyzy i udziały 

własne nie uległy istotnym zmianom. 

Pytanie nr 60: Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż franszyzy i udziały własne były zniesione.  

Pytanie nr 61: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.06.2020. 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 



Pytanie nr 62: Zwracamy się z prośba o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy: 

 

Klauzula współpracy 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ  strony 

uzgodniły, że: 
1.Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 20.07.2020 do dnia 19.07.2023. 

 

2.Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia: 
 

a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2020 do dnia 
19.07.2021 

b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2021 do dnia 

19.07.2022 
c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.07.2022 do dnia 

19.07.2023 
 

3.W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w 
pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w 

trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %. 

4.Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za 
szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody 

zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten 

okres.  

5.Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy 
wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy  i rezerw 

na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów 

ubezpieczenia za ten okres.  
 

6.Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel  ma prawo wypowiedzieć umowę 

lub renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy 
generalnej. 

7.Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co 
najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania  umowy 

generalnej. 

 8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez 

podania przyczyny wypowiedzenia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 63: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie  informacji w załączniku excel zakładka budynki o 

rok/lata budowy dla wszystkich budynków. 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili 

obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 64: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie  informacji w załączniku excel  konstrukcji (w 

szczególności murów) dla wszystkich z wykazu budynków i budowli. 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili 

obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 65: Zwracamy się z prośba o uzupełnienie wykazu excel zakładka budynki o dokładne dane 
adresowe poszczególnych lokalizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje, którymi dysponuje w chwili 

obecnej znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 



Pytanie nr 66: Zwracamy się z prośbą o wskazanie budynków/budowli o charakterze zabytkowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to Kościół Ewangelicki Ostrowite poz. 29 z wykazu 

budynków i budowli w Gminie Golub-Dobrzyń. 

 

Pytanie nr 67: Zwracamy się z prośbą o podanie, które budynki z wykazu maja konstrukcję murów palną. 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to Budynek mieszkalny w Nowogrodzie, poz. 43 z 

wykazu budynków i budowli w Gminie Golub-Dobrzyń. 

 

Pytanie nr 68: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków palnych w wysokości 5% 
wartości szkody min. 2500,00 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 69: Zwracamy się z prośba o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto lub 

wartość rzeczywistą  dla budynków powyżej 50 lat . 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 70: Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych 

inwestycji o  takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia?  Jeśli tak to proszę o wskazanie 
lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane. 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 

 

Pytanie nr 71: Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, 
wyłączonymi z eksploatacji?  

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania nr 37, 42 i 45. 

 

Pytanie nr 72: Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali  nieużytkowanych/wyłączonych 
z eksploatacji : 

a) Czy w budynkach/lokalach  podłączone są media? 

b) Jakie jest otoczenie budynków? Czy budynki nieużytkowane znajdują się w  otoczeniu innych 
budynków użytkowanych Zamawiającego? 

c) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach 
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny? 

d) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z 

eksploatacji? 
e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków? 

f) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji  są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak 
w jaki sposób? 

g) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP? 

h) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? 
i) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie? 

j) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do 
budynków nieużytkowanych? 

k) Dokumentacja fotograficzna budynków. 
 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania nr 37, 42 i 45. 

 
Pytanie nr 73: Czy w planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 20.07.2020 – 19.07.2023 Zamawiający 

planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub  przejąć  budynki nieużytkowane lub wyłączone z 

eksploatacji ?  
 

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie tego stwierdzić. 

 



Pytanie nr 74: W przypadku posiadania budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji prosimy o 

wprowadzenie: 

 
a) Limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

b) Zakres FLEXA 
c) Franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody min. 5 000 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 75: Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. 
remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i 

drzwiowej  
 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 39. 

  

Pytanie nr 76: Czy Zamawiający  potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są 

szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka? 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 77: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie 

przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej  1000 m 
 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16. 

 
Pytanie nr 78: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku nie wystąpiły 

podtopienia lub powódź.  
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 79: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i 

podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 

10%wartości szkody min. 5 000,00 zł 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 80: Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, 

zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, 
co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o 

ich wykaz. 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie jest użytkowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 81: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy 

ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów . 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tego typu 

mienia. 

 

Pytanie nr 82: W związku ze zgłoszeniem  do ubezpieczenia  solarów i  instalacji fotowoltaicznych  prosimy 
o podanie informacji : 

-  data montażu 

-  czy są serwisowane czy na gwarancji? 
-  do czego służą? 

 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż instalacje te zostały zamontowane w kwietniu 2019 

roku i są one na gwarancji. Instalacje te służą np. do wspomagania ogrzewania wody 

użytkowej itp. 

 

Pytanie nr 83: Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli 

tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiadał wcześniej ubezpieczenia tego typu mienia. Do chwili 

obecnej nie było szkód. 

 

Pytanie nr 84: Czy zamawiający zamierza w okresie  ubezpieczenia tj 20.07.2020 – 19.07.2023 zakupić 

mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju 
mienia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takich planów. 

 

Pytanie nr 85: W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w  wysokości 
200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach 

fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 86: Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża 

zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki  Ubezpieczyciela? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 87: Czy  Zamawiający  posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów? 
 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4. 

 

Pytanie nr 88: Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami 

selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia 
znajdującego się tam mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego 

przekazywania odpadów  i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/nie zarządza/nie administruje PSZOK-iem. Zajmuje się 

tym odpowiednia spółka. 

 

Pytanie nr 89: Zwracamy się o potwierdzenie, że drogi podlegają ubezpieczeniu wyłącznie w ramach 

budowli do limitu 50 000 zł na pierwsze ryzyko. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż są to tylko drogi 

i chodniki wewnętrzne. 

 

Pytanie nr 90: Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 91: Zwracamy się z prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzulę nr 23 – tj. 

Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie nr 92: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu  w ubezpieczeniu EEI od wszystkich 

ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które 

ujawniły się dopiero po okresie gwarancji. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 93: Zwracamy się z prośba o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 

zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka). 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 94: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 10 000 zł dla szkód w ubezpieczeniu EEI 

polegających na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędną obsługę 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 95: Zwracamy się z prośba wprowadzenie limitu wspólnego dla KR i EEI dla kradzieży zwykłej  

w wysokości 10 000 zł. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 96: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody: 

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego 
ubezpieczającego, 

− szkody w gotówce i jej substytutach. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w 

ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów 

dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych 
przedmiotu i wysokości szkody. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Ubezpieczony 

zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody 

spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. Brak 

zgody na wprowadzenie wnioskowanego terminu powiadomienia o zdarzeniu organów 

dochodzeniowo-śledczych. 

Pytanie nr 97: Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości  10% 

wartości  szkody nie mniej niż 1 000,00 zł w klauzuli  katastrofy budowlanej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 98: Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są 

szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 

biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania 
komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 99: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI Klauzuli IT (Information 
Techonology) 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 100: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było szkód z ryzyka 
NNW. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 101: Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem 
dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym 

mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą? 

 

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z firm zewnętrznych. 

 
Pytanie nr 102: Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy 

przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy tez 

będzie realizował to we własnym zakresie?  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje tego typu pokazów, jednakże w przypadku gdyby się 

jednak zdecydował to tylko z w ramach usług profesjonalnej firmy zewnętrznej. 

 

Pytanie nr 103: Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być 
objęty ubezpieczeniem OC? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej są to tylko te dwie wskazane pozycje. 

 

Pytanie nr 104: Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z 

OC medycznej. 
 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 23. 

 

Pytanie nr 105: Zwracamy się z prośba o obniżenie limitu Klauzuli wężykowej z 100 000 zł do 50 000 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 106: Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w 
ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po 

wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli 
działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 107: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są 
szkody: 

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w 
ustawy,  

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji 
niebezpiecznych dla środowiska,  

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest 

własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych 
ubezpieczeniem 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 108: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód 
spowodowanych przez  HIV i priony. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód 

spowodowanych przez  priony. 

 
Pytanie nr 109: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu 

administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia 

obowiązkowego. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 110: Ubezpieczenie OC pkt. 4.25 - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie podlimitu w  
wysokości 100 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 111: Ubezpieczenie OC pkt. 4.29 prosimy o  potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada 
również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 112: Prosimy o zmianę zapisów w  pkt 4.38 

 Z: ,, 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym 
związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki ‘’ 

Na: ,, 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym 
związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki ‘’ 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 113: Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej? W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej prosimy o: 

 potwierdzenie, iż  Domy Pomocy Społecznej  chronią swoich pracowników oraz osoby 

wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie  

zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników. 
 potwierdzenie, iż Domach  Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia 

Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS. 

 potwierdzenie, że  Domy Pomocy Społecznej  posiadają i stosują praktyki zarządzania 

kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane 
w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada Domów Pomocy Społecznej. 

 

Pytanie nr 114: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 115: Czy Zamawiający zgadza się na 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.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 116: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 08.06.2020r.?  
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.06.2020 r. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza korektę Załącznika nr 5 do SIWZ. Ponadto 

Zamawiający wprowadza korektę Załącznika nr 6 do SIWZ w Tabeli nr 5 - zmienia się wykaz pojazdów. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są dla Wykonawców wiążące. 

 
Z poważaniem 

 


