
Jastków, dnia 22.08.2017 r.  
 

Wszyscy oferenci 
  

Wyjaśnienia do treści SIWZ 
 
dotyczy:     postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w 

postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na 
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jastków wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

 
 Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o 
pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 
I grupa pytań 

1.  

Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy 
„Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych 
Powodów” o treści cyt.: 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY Z 
WAŻNYCH POWODÓW 
 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, 
że może tego dokonać wyłącznie z ważnych 
powodów. 
 
Do ważnych powodów należą:  
1. wysoka szkodowość z przedmiotowej 
umowy, dotycząca każdego rodzaju 
ubezpieczenia oddzielnie; 
Przez wysoką szkodowość rozumie się 
stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do 
składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy 
danego roku ochrony - przekraczająca 60%, 
2. znaczne pogorszenie warunków 
reasekuracyjnych, potwierdzone stosownym 
oświadczeniem, 
3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu 
się z danego segmentu Klientów lub danej 
grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści 
SIWZ.  

2.  
Proszę o podanie liczby zlokalizowanych na 
terenach Zamawiającego wysypisk śmieci, oraz 
poinformowanie, czy są czynne. 

Zmawiający informuje, że na terenach 
Zamawiającego nie ma wysypisk śmieci.  

3.  
Proszę o informację, czy w ramach gospodarki 
odpadami Zamawiający prowadzi sortownie 
odpadów. 

Zamawiający informuje, że w ramach gospodarki 
odpadami nie prowadzi sortowni odpadami. 
Prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów.  

4.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony 

nie będą obejmowane imprezy związane ze 

sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki 

bungee, BASE jumping, speleologia, rafting, 

canyoning itp. 

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą 
obejmowane imprezy związane ze sportami 
ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, BASE 
jumping, speleologia, rafting, canyoning.  

5.  

W odniesieniu do szkód powstałych podczas 

pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu 

organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, 

Zamawiający potwierdza, że w OC z tytułu 
organizacji imprez ochroną w ramach polisy będą 
obejmowane pokazy sztucznych ogni 



że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz 

jest organizowany przez firmę profesjonalnie 

zajmującą się organizowaniem takich pokazów. 

organizowane przez firmę profesjonalnie 
zajmującą się organizowaniem takich pokazów. 

6.  

Prosimy o podanie szczegółów szkód – ich 

charakter, z czego wynikały roszczenia. 

Zamawiający informuje w zakresie: 
1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
szkody były spowodowane: deszczem nawalnym, 
dewastacją, przepięciem, wybiciem szyby.  
2. Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkody 
były spowodowane: przepięciem 
3. Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
szkody były spowodowane: niewłaściwym stanem 
nawierzchni drogi.  

7.  

Czy w latach minionych był objęty ochroną 

ubezpieczeniową sprzęt elektroniczny z 

programu wykluczenia cyfrowego 

mieszkańców, o ile nie, prosimy o podanie 

szkodowości. 

Zamawiający informuje, że w dwóch ostatnich 
okresach ubezpieczenia na sprzęcie 
elektronicznym z programu wykluczenia 
cyfrowego mieszkańców nie wystąpiły szkody.  
Wcześniej ten sprzęt elektroniczny nie był 
ubezpieczany.  

II grupa pytań 

8.  

Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw 

w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi 

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw 

w poszczególnych latach 

-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody 

związane były ze zła jakością dróg 

-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 

poszczególnych latach 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną 
podał wszystkie możliwe dane dotyczące 
przebiegu ubezpieczenia w załączniku 1e do SIWZ 
zakładka numer 4. 

9.  

Czy zaproponowany w SIWZ program 

ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, 

jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło? 

Zamawiający informuje, że opisany w SIWZ 
program ubezpieczeniowy jest zbliżony do 
obecnego. Program z poprzedniego konkursu jest 
dostępny na stronach Gminy Jastków.  
 

10.  

Czy jest możliwe wprowadzenie udziału 

własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? 

Czy jest możliwe wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności za szkody z dróg? 

Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli 

wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela 

w przypadku stwierdzenia braku reakcji 

zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia 

zagrożenia 

Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o 
szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem 
drogami publicznymi obowiązuje franszyza 
integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 
200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian 
w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC 
o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem 
drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ 
przewidział podlimit 300 000,00 zł i w tym 
zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych 
zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia 
od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do 
kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym 
samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po 
upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej 
szkody. 

11.  

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

-Jak często dokonywane są objazdy 

kontrolujące stan nawierzchni i innych 

elementów wpływających na bezpieczeństwo 

użytkowników dróg 

-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane 

zagrożenia ( między innymi chodzi o 

zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków) 

-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( 

Zamawiający informuje, że objazdy kontrolujące 
są dokonywane raz na miesiąc, maksymalny czas 
reakcji nie przekracza siedmiu dni. Po przyjęciu 
zgłoszenia o zagrożeniu na drodze dokonywane są 
oględziny zgłoszonego miejsca a następnie 
podjęcie działań w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, remont lub naprawa. 



miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i 

stawienia znaków). 

12.  

W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń 

na zarządzanych drogach jest zalecane 

podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , 

gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy 

drogi. 

Zamawiający informuje, że usuwanie zagrożeń na 
drodze jest zlecane podmiotom zewnętrznym 
wybranych w drodze zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie ma wiedzy na temat zawartych 
polis ubezpieczeniowych wykonawców.   

13.  
Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku 

szkód odmówionych za ostatnie 3 lata? 

Zamawiający nie posiada informacji o wysokości 
odmówionych roszczeń. 

14.  

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była 

przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy 

zostały sporządzone protokoły wskazujące 

miejsca wymagające czynności naprawczych 

Zamawiający informuje, że w ostatnich 6 
miesiącach przeprowadzono przegląd części dróg. 
Naprawy wykonywane są w miarę możliwości 
finansowych, według bieżących potrzeb lub 
wpływających zgłoszeń o zaistniałym zagrożeniu. 

15.  

Prosimy o podanie informacji z jakimi 

zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane 

umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. 

Prosimy o wymienienie konkretnych 

podmiotów. 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zajmujący 
się zimowy i letnim utrzymaniem dróg są 
każdorazowo wyłaniani postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w formie 
zapytania ofertowego lub przetargu.   

16.  

Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach 

były lub są remontowane w roku 2015,2016r? 

Zamawiający informuje, że nie zarządza drogami 
powiatowymi.  
Zamawiający informuje, iż drogi gminne są 
remontowane na bieżąco w razie potrzeby. 

17.  

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na 

szkody powodziowe? 

Zamawiającego informuje, majątek zgłoszony do 
ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami 
powodziowymi co wynika to z danych 
umieszczonych na stronie internetowej 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 
http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

18.  

Czy znajdują się budynki pod nadzorem 

konserwatora zabytków, jeśli tak to 

wnioskujemy o wprowadzenie limitów? 

Zamawiający informuje, że przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Zamawiający prosi o 
zapoznanie się z treścią Klauzuli ubezpieczenia 
kosztów dodatkowych.  

19.  

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 

500zł 

Zamawiający informuje, że w SIWZ dla kradzieży 
zwykłej przewidziana jest franszyza redukcyjna 
300,00 zł.  

20.  

Prosimy o podanie informacji o istniejących 

,bądź planowanych remontach, inwestycjach i 

przebudowach? 

Zmawiający informuje, że remonty, inwestycje, 
przebudowy są wykonywane w miarę możliwości 
finansowych Zamawiającego.  
Zgodnie z planem zamówień publicznych powyżej 
30 000 euro w 2017 roku mają zostać ogłoszone 
następujące przetargi na  inwestycje, przebudowy 
i remonty: 
https://jastkow.pl/f/22703/737/201701271421
51039.pdf  
Obecnie zamawiający dokonuje remontu / 
inwestycji/ przebudowy w:  
- Budynku Urzędu Gminy,  
- Budynku administracyjnym w Sieprawicach (po 
byłej szkole podstawowej) 

21.  

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach 

nieuregulowanych mają zastosowanie owu 

danego Ubezpieczyciela? 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach 
nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie 
Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie 
postanowienia OWU Wykonawcy. 

22.  W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego 

https://jastkow.pl/f/22703/737/20170127142151039.pdf
https://jastkow.pl/f/22703/737/20170127142151039.pdf


wprowadzenie wyłączenia szkód polegających 

na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku 

szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo 

geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu 

szkód polegających się na zapadaniu się i 

usuwaniu się ziemi w wyniku działalności 

człowieka . Proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek 

zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa 

działalności  człowieka. 

katalogu wyłączeń odpowiedzialności w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie 
wymaga ochrony dla szkód polegających na 
zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód 
górniczych w rozumieniu ustawy prawo 
geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się 
na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku 
działalności człowieka. 

23.  

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji  

wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka 

dewastacji. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  

24.  

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie 

wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan 

techniczny i zabezpieczenia mienia 

wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia 

wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o 

wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj 

-teren, na którym znajdują się budynki i 

budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze 

nocnej oraz całodobowo dozorowany 

-wszystkie maszyny i urządzenia są 

oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od 

źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane 

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia 

przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w 

gotowości do użycia 

. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji 

wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku 

zamknięcia głównego zaworu 

doprowadzającego wodę. 

Zamawiający informuje, że wyłączone z 
eksploatacji są obiekty w  Snopkowie, zgłoszone w 
wykazie pod pozycjami: 30, 31, 32 i 33 . Budynki 
znajdują się w strefie pośredniej(planistycznej 
ochrony konserwatorskiej). Budynki nie są 
uzbrojone w czynne media. Obiekty otoczone są 
taśmą ostrzegawczą oraz oznakowane tablicami 
ostrzegawczymi „zakaz wstępu”. 

25.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 

wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie 

człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, 

nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. 

26.  

Prosimy o informację czy zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są 

zgodne z wymogami prawa? Prosimy o 

informacje jakie zabezpieczenia 

przeciwpożarowe sa zastosowane w mieniu 

Zamawiajacego oraz podległych jednostkach 

Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz 
znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz 
przeciwkradzieżowych. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są 
zgodne z przepisami prawa. 

27.  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 

przeciw przepięciowe, instalację odgromową? 

Jeżeli niektóre nie posiadają? 

Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy 
na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i 
na temat instalacji odgromowych. 

28.  

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje 

solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości 

instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji 

solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w 

przyszłości takie instalacje solarne będą mogły 

zostać objęte ochroną na zasadzie owu i 

warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres 

Zamawiający informuje, że przedmiot 
ubezpieczenia został określony w załączniku nr 1e 
zakładka nr 1 do SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 
Konkursie na ubezpieczenie mienia i interesów 
Gminy Jastków wraz z jednostkami 
organizacyjnymi jest oddzielna część numer IV 
pod nazwą „Ubezpieczenie instalacji solarnych i 



i cenę pieców C. O.  na terenie Gminy Jastków” 

29.  

Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały 

zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. 

Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli 

przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów 

z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum 

ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego 

typu budynków 

Zamawiający informuje, że przedmiotem 
ubezpieczenia nie są pustostany, budynki 
przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. 
Zamawiający informuje, że wyłączone z 
eksploatacji są obiekty w  Snopkowie, zgłoszone w 
wykazie pod pozycjami: 30, 31, 32 i 33. 

30.  

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do 

ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, 

budynki przeznaczone do rozbiórki , 

wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym 

stanie technicznym . Prosimy o podanie ich 

lokalizacji i wartosci jednostkowych. Czy 

istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia 

budynków/budowli przeznaczonych do 

rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynkow 

w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli 

nie ma możliwości wyłączenia  z ubezpieczenia 

budynków i budowli przeznaczonych do 

rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, 

budynkow w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym wnioskujemy o objęcie tych 

budynków w zakresie podstawowym ( flexa) 

31.  

W odniesieniu do imprez niepodlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy 

Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie 

będzie obejmował imprez motorowych, 

wodnych, rowerowych, samochodowych, 

lotniczych,motorowodnych, ekstremalnych. 

Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte 

ochrona prosimy podać ich wykaz. 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie 
planuje imprez motorowych, samochodowych, 
lotniczych,  motorowodnych, ekstremalnych.   

32.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 

informację czy wśród budynków i budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się 

budynki z palnym pokryciem dachowym takim 

jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, 

wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz 

takich budynków ze wskazaniem wartości 

jednostkowych poszczególnych budynków 

Zamawiający informuje, że wśród budynków i 
budowli nie ma budynków z palnym pokryciem 
dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont 
drewniany, wióry, łupki, deszczułki. 

33.  

Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie 

będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, 

zarządzaniem lub administrowaniem 

wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią 

odpadów lub zakładem recyklingu 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
posiadaniem, zarządzaniem lub 
administrowaniem wysypiskiem śmieci, 
sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem 
recyklingu. 

34.  

W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o 

informację czy wszystkie budynki i budowle 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i 

pięcioletnie przeglądy budowlane 

potwierdzające właściwy stan techniczny- nie 

są zagrożone katastrofą budowlaną i nie 

znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak 

prosimy o informację które to 

Zamawiający informuje, że przeglądy budynków i 
budowli są wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający 
informuje, że na chwile obecną żaden budynek nie 
jest zagrożony katastrofą budowlaną.   



budynki/budowle i jaka jest ich wartość 

35.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 

informację czy w obiektach budowalnych 

zgłoszonych do ubezpieczenia są 

przechowywane materiały niebezpieczne 

pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w 

miejscach wydzielonych i przystosowanych do 

tego celu 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną 
jedynymi materiałami łatwopalnymi są materiały 
przechowywane to materiały opałowe 
wykorzystywane do ogrzania budynków.  

36.  

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej 

z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o 

wyłączenie szkód 

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w 

budynkach będących w trakcie przebudowy lub 

remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia 

na budowę 

- powstałych w przypadku braku zamocowania 

elementów nośnych w ich podporach 

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli 
katastrofy budowlanej nie będzie wymagał 
ochrony dla szkód: 
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach 
będących w trakcie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę 
- powstałych w przypadku braku zamocowania 
elementów nośnych w ich podporach 
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

37.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 

potwierdzenie że w ramach sumy 

ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do 

ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , 

kable lub linie przesyłowe 

Zmawiający informuje, że przedmiot 
ubezpieczenia został określony w SIWZ i 
załączniku nr 1e.  
 

38.  

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz 

redukcyjnych dla: 

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, 

powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł 

-dla budynków i budowli o konstrukcji 

drewnianej -5% wartości szkody minimum 

5000zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  

39.  

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: 

Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile 

w momencie szkody były sprawne , 

konserwowane zgodnie z zaleceniami 

producenta i przepisami prawa 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  
Zamawiający przypomina, że Zamawiający jest 
zobligowany do przestrzegania przepisów prawa. 

40.  

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

wnioskuje o potwierdzenie iż ochroną 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody z tytułu prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem 

ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) 

nie dotyczy sportów ekstremalnych, 

motorowych, lotniczych 

Zmawiający potwierdza, że ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu 
prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 
w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, 
wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów 
ekstremalnych, motorowych, lotniczych. 

41.  

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki 

nieużytkowane prosimy o podanie wartości 

tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, 

stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, 

dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest 

odległość budynków nieużytkowanych do OSP 

lub PSP?  Czy instalacje w budynkach 

nieużytkowanych są na bieżąco 

Nieużytkowane są obiekty w  Snopkowie, 
zgłoszone w wykazie pod pozycjami: 30, 31, 32 i 
33 . Budynki znajdują się w strefie 
pośredniej(planistycznej ochrony 
konserwatorskiej). Budynki nie są uzbrojone w 
czynne media. Obiekty otoczone są taśmą 
ostrzegawczą oraz oznakowane tablicami 
ostrzegawczymi „zakaz wstępu”. Zamawiający jest 
w posiadaniu ww. budynków od 2002 roku i od 



konserwowane? Od kiedy klient jest w 

posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od 

kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest 

otoczenie budynków niezużytkowanych? 

tego czasu są one nieużytkowane.  

42.  

Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane 

wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak 

które to budynki i jaka jest ich wartość? 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie 
planuje wyłączenia z eksploatacji innych 
budynków.  

43.  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosowanie do aktualnego 

przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać 

budynki nieposiadające takiego pozwolenia 

wraz z okresleniem przyczyny. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie 
użytkowane budynki są użytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

44.  

Czy były szkody w budynkach 

nieużytkowanych  jeśli tak jakie to były szkody 

w budynkach nieużytkowanych 

Zamawiający informuje, że nie było szkód w 
budynkach nie użytkowanych na chwilę obecną.  

45.  

Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, 

wnioskujemy o wprowadzenie limitu  

odszkodowawczego, wnioskujemy o  

wprowadzenie dla takich budynków franszyzy 

redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie 

takiego rodzaju budynków w zakresie flexa. 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecna 
przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki 
nieużytkowane. 
Zamawiający informuje, że wyłączone z 
eksploatacji są obiekty w  Snopkowie, zgłoszone w 
wykazie pod pozycjami: 30, 31, 32 i 33 

46.  

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU 

wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, 

chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie 
we wcześniejszych wyjaśnieniach.  

47.  

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  proszę o informację na 

temat rodzaju zabezpieczeń 

przeciwpożarowych stosowanych w mieniu 

Ubezpieczającego oraz w podległych 

jednostkach. 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe zostały wykazane w załączniku 
nr 1e do SIWZ, zakładka nr 5.  

48.  

Proszę o informację na temat zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych zastosowanych w 

mieniu Ubezpieczającego i jednostkach 

podległych. W przypadku braku takiej 

informacji proszę o potwierdzenie, że będą 

miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych 

wymaganych zabezpieczeń. 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe zostały wykazane w 
załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 5. 

49.  

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z 

budynków i budowli zgłoszonych do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta 

nie została wskazana o następujące dane : 

- rok budowy 

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

- rodzaj pokrycia dachu 

- określenie stanu technicznego poszczególnych 

budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, 

awaryjny 

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i 

przeciwkradzieżowych, 

Zmawiający informuje, że wszystkie znane sobie 
informacje dotyczące zapytywanego zakresu 
zostały umieszczone w załączniku nr 1e do SIWZ.  
 



50.  

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie 

budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia 

pomniejszona o zużycie techniczne 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ.  

51.  

Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów 

dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był 

przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja 

elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, 

instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka 

okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, 

instalacja wentylacyjna i kominowa, 

konstrukcja dachu, pokrycie dachu) 

Zamawiający poniżej przedstawia posiadane 
informacje o zakresie remontów 
przeprowadzonych w budynkach starszych niż 50 
lat: 
Budynek siedziby UG Jastków, poz. 2 – wykonanie 
izolacji pionowej, iniekcje przeciwgrzybiczne, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  

52.  

Proszę o wykaz planowanych remontów w  

okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie 

będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

Zamawiający informuje, że remonty są 
dokonywane w miarę potrzeb oraz możliwości 
finansowych Gminy. 
 

53.  
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się 

starodruki lub inkunabuły? 

Zamawiający informuje, że w zbiorach 
bibliotecznych na chwilę obecną nie ma 
starodruków lub inkunabułów.  

54.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 

następujących informacji: 

a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów 

b/   wartość najdroższego starodruku lub 

inkunabułu 

c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których 

znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 

d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w 

ww. miejscach ubezpieczenia 

55.  

Prosimy o podanie największej łącznej sumy 

ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji 

Zamawiający informuje, że największa suma 
ubezpieczenia w systemie sum stałych środków 
trwałych  do 12 992 215,09 zł, dotyczy Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Jastkowie.  

56.  

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był 

ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co 

zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do 

poprzedniego SIWZ 

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia 
mienia okresie od 07.09.2015 do 06.09.2017 jest 
dostępny pod linkiem:  
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1119:zamowienie-
publiczne&catid=35:przetargi-i-
ogoszenia&Itemid=53 
 

57.  

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był 

ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? 

W przypadku istotnych różnic w zakresach 

poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie. 

58.  

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały 

w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat? 

Zamawiający informuje, że informacja na temat 
franszyz i udziałów własnych z dwóch ostatnich 
okresów ubezpieczenia  jest dostępna pod 
linkiem: 
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1119:zamowienie-
publiczne&catid=35:przetargi-i-
ogoszenia&Itemid=53 
Franszyzy i udziały własne z przed trzech lat były 
zgodne z OWU Ubezpieczycieli.  

http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53
http://archiwum.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:zamowienie-publiczne&catid=35:przetargi-i-ogoszenia&Itemid=53


59.  

Czy Zamawiający  

posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem 

śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? 

Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych 

informacji: 

a. Gdzie się znajduję – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli 

tak to kiedy 

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie 

wysypiska 

Zamawiający informuje, że nie 
posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem 
śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. 

60.  

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach 

dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych  

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat 

w przypadku braku ubezpieczenia 

Zamawiającego informuje, majątek zgłoszony do 
ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami 
powodziowymi co wynika to z danych 
umieszczonych na stronie internetowej 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 
http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

61.  

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach 

dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie 

wysokości  wypłaconych odszkodowań lub 

wysokości poniesionych strat w przypadku 

braku ubezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że mienie Gminy nie było 
dotknięte podtopieniami lub podniesienie się wód 
gruntowych.  
 

62.  

Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło 

podniesienie się wód gruntowych proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych 

poszczególnych odszkodowań lub wysokości 

poniesionych strat w przypadku braku 

ubezpieczenia 

63.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 

200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe 

wskutek  podniesienia się poziomu wód 

gruntowych. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  

64.  

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży 

zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 

PLN 

Zamawiający informuje, że w SIWZ w ryzyku 
kradzieży zwykłej występuje już franszyza 
redukcyjna 300,00 zł.  

65.  

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy 

budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 

1000 PLN 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  

66.  

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat 

proszę o zmianę rodzaju wartości z 

odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową 

brutto. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 
treści SWIZ. Jednocześnie informuje, że tam, gdzie 
było to możliwe dokonał podziału sprzętu 
elektronicznego na starzy i młodszy niż 7 lat. 
Sprzęt starszy niż 7 lat został ujęty wykazie 
mienia zakładka nr 1, załącznik nr 1e do SIWZ. 

67.  

Prosimy o podanie informacji o szkodzie z 

odpowiedzialności cywilnej wykazanej w 2014 

r. w wysokości 40 285,80 zł tj. z którego roku 

jest ta szkoda, jaka jest przyczyna szkody.  

Zamawiający informuje, że szkoda miała miejsce 
13.09.2014 roku. Była to szkoda osobowa 
powstała w wyniku pośliźnięcia na śliskiej 
nawierzchni drogi.  

III grupa pytań 
dot. ubezpieczenia mienia  od wszystkich ryzyk - załącznik 1 a do SIWZ  cz  I 

68.  

Czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach 

zgłoszonych do ubezpieczenia  wystąpiły 

szkody spowodowane ryzykiem powodzi?  

Zamawiający informuje, że w przeszłości nie były 
wypłacane odszkodowania spowodowane 
ryzykiem powodzi. 



Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód 

oraz działaniach jakie zostały podjęte w celu 

zminimalizowania skutków powodzi w 

przyszłości 

69.  

Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość 

mienia znajdującego w się w największej 

lokalizacji, kompleksie) osobno dla ryzyk 

ogniowych i technicznych, wraz ze wskazaniem 

adresu 

Zamawiający informuje, że największa suma 
ubezpieczenia w systemie sum stałych środków 
trwałych  do 12 992 215,09 zł, dotyczy Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Jastkowie. 
Dla ryzyk ogniowych 12 757 798,22 zł w 
kompleksie Szkoły Podstawowej  i Przedszkola w 
Jastkowie.  
Dla ryzyk technicznych Urząd Gminy Jastków z 
sumą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 1 
269 271,74 zł. 

70.  

Prosimy  o potwierdzenie, że limity, podlimity  

wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich 

jednostek organizacyjnych 

Zamawiający potwierdza, że limity, podlimity 
wskazane w SIWZ dotyczą łączenie wszystkich 
jednostek. 

71.  

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity 

wskazane  w SIWZ określone zostały na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Zamawiający potwierdza, że limity, podlimity 
wskazane  w SIWZ określone zostały na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

72.  

Czy budynki starsze niż 50 lat, mają 

przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 

lat? Jeśli nie, prosimy  o informację, które z nich 

takich remontów nie posiadają   

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to 
pytanie znajduje się w punkcie nr 50.  

73.  

Czy wśród zgłoszonych budynków są budynki  

wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o 

podanie wykazu budynków wyłączonych z 

eksploatacji, wraz z wartością jednostkową 

oraz opisem zabezpieczeń 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.  

74.  

Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia 

mienia znajduje się mienie przeznaczone do 

likwidacji  lub złomowania? Jeżeli tak, prosimy 

o podanie wykazu wraz z wartością 

jednostkową 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

75.  

Czy  wśród zgłoszonych do ubezpieczenia 

budynków znajdują się budynki wyłączone z 

eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

76.  

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia  

budynków znajdują się budynki w złym stanie 

technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

77.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytania  7,8,9 prosimy o ograniczenie zakresu 

dla tych budynków do zakresu FLEXA 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

78.  

Czy Zamawiający planuje w okresie 

ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji  

jakiekolwiek  budynki/budowle, jeżeli tak 

prosimy o wskazanie których i z jakiej 

przyczyny 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 
to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

79.  

Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ 

budynków/ budowli, są przechowywane 

materiały łatwopalne, substancje 

niebezpiecznych, paliwa, gazy, chemikalia i 

innych podobne? 

Według wiedzy Zamawiającego jedyne materiały 
łatwopalne jakie mogą być przechowywane to 
materiały opałowe służące do ogrzania budynku. 

80.  Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na 



zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie 

to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach. 

81.  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa, co 

każdorazowo potwierdzone jest protokołami 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie 
użytkowane budynki przechodzą przeglądy 
zgodnie z przepisami prawa. 

82.  

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 

przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz posiadają aktualne przeglądy i badania 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.   

83.  

Prosimy o podanie informacji nt obecnie 

prowadzonych oraz planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót 

budowlano montażowych. 

Zamawiający informuje, że prace budowalne 
montażowe są wykonywane na: 
- budynku Urzędu Gminy, 
- budynku administracyjnym w Sieprawicach. 

84.  

Czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk ubezpieczeniem będą objęte: drogi, 

mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, 

rowy, nabrzeża, groble, kanały, wały 

przeciwpowodziowe itp 

Zamawiający informuje, że cały majątek do 
ubezpieczenia został określony w SIWZ oraz 
załączniku nr 1e.  

85.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 

20  prosimy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla ww. mienia do zakresu 

FLEXA 

86.  

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia 

mienia nie zgłoszono szklarni. Czy zamawiający 

planuje w okresie ubezpieczenia 

zadeklarowanie do ubezpieczenia szklarni? 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną 
przedmiotem ubezpieczenia nie jest szklarnia.  

87.  

Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów 

podlegających ochronie konserwatorskiej suma 

ubezpieczenia została określona w wartości 

odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie 

w wartości zabytkowej, czy historycznej) 

Zamawiający potwierdza, że obiekty będące pod 
ochroną konserwatorską suma ubezpieczenia 
została określona w wartości księgowej brutto lub 
odtworzeniowej. 

88.  

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia 

nie zadeklarowano dzieł sztuki i eksponatów 

muzealnych 

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie 
zadeklarowano dzieł sztuki i eksponatów 
muzealnych 

89.  

Prosimy  o potwierdzenie, że odpowiedzialność 

za mienie pracownicze i członków OSP  nie 

obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów 

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenia mienia 
pracowniczego nie obejmuje ochrony wartości 
pieniężnych i dokumentów. 

90.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu 

mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem 

ubezpieczenia nie jest zieleń, np. trawy, drzewa, 

krzewy, nasadzenia, 

Zamawiający potwierdza, żę w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem 
ubezpieczenia nie jest zieleń, np. trawy, drzewa, 
krzewy, nasadzenia. 



 

91.  

Prosimy o modyfikację treści SIWZ poprzez 

usunięcie zapisu  2.5.1.  „Jeśli ogólne lub 

szczególne warunki ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk nie przewidują limitów 

odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z 

włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są 

wyższe niż określone w tabeli sumy 

ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają 

wyłącznie postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia” tj. 

pozostawienie obowiązujących limitów w 

ryzyku kradzieży wyłącznie w wysokości 

wskazanej w SIWZ 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisy 
2.5.1. w części I zamówienia Załącznik nr 1a: 
„Jeśli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 
przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka 
kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity 
te są wyższe niż określone w tabeli sumy 
ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają 
wyłącznie postanowienia ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia.” 

92.  

Prosimy o dopisanie w pkt 3.11 SIWZ po 

słowach: mienie osób trzecich – wartość, w 

której zostanie zadeklarowane przez 

właściciela mienia – nie więcej jednak niż 

wartość odtworzeniowa  danego przedmiotu 

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w w pkt 
3.11 SIWZ, Załącznik nr 1a, część I zamówienia po 
słowach: mienie osób trzecich – wartość, w której 
zostanie zadeklarowane przez właściciela mienia 
– nie więcej jednak niż wartość odtworzeniowa  
danego przedmiotu. 

93.  

Prosimy o wykreślenie z  SIWZ zapisów pkt 

5.36. dot. zniesienia reguły proporcjonalnej 

redukcji odszkodowania. Wnioskujemy o 

wprowadzenie w to miejsce klauzuli 

ograniczenia zasady proporcji, w treści: 

„Z zachowaniem pozostałych 

niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, 

że nie ma zastosowania zasada 

proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty 

odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 

zadeklarowanej wartości będącej podstawą do 

ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody 

nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu” 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. 

94.  

Dla pkt.5.47  zał 1a do SIWZ: prosimy o 

potwierdzenie, że koszty wymienione w tym 

punkcie pokrywane są w granicach sumy 

ubezpieczenia uszkodzonego mienia. 

Zamawiający informuje, że dla pkt.5.47  zał. 1a do 
SIWZ, I część zamówienia, koszty wymienione w 
tym punkcie pokrywane są w granicach sumy 
ubezpieczenia uszkodzonego mienia, za 
wyjątkiem sytuacji, gdzie w SIWZ zostało to 
opisane.  

95.  

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia 

zostało zgłoszone składowisko odpadów? Jeżeli 

tak to jaka jest suma ubezpieczenia mienia na 

nim zlokalizowanego? 

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie 
zostało zgłoszone składowisko odpadów.  

96.  

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia 

została zgłoszona sortownia śmieci? Jeżeli to 

prosimy o informację jaka jest suma 

ubezpieczenia mienia zlokalizowanego pod jej 

adresem oraz jakie zabezpieczenia 

przeciwpożarowe zostały zastosowanej dla tej 

lokalizacji 

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie 
została zgłoszona sortownia śmieci. Gmina 
posiada jedynie punkt selektywnej zbiórki 
odpadów. Podmiot zewnętrzny wyłoniony w 
drodze przetargu dokonuje odbioru śmieci.  



97.  

W miarę możności prosimy o dopisanie do 

załącznika nr 1e materiałów konstrukcyjnych 

budynków i budowli (tam, gdzie ich brakuje) 

Zamawiający informuje, że pełną posiadaną przez 
siebie wiedzę podał w załączniku nr 1e do SIWZ.  

dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk - załącznik 1 a cz  II: 

98.  

Prosimy o modyfikację zapisu określonego w 

pkt II pkt 1 załącznia 1a do SIWZ 

(ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk) po słowach „Wszystkie 

szkody materialne”, prosimy o dopisanie: 

polegające na utracie, zniszczeniu lub 

uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek 

nagłego, niespodziewanego i niezależnego od 

woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego 

zdarzenia” z zastrzeżeniem wyłączeń 

wynikających z ogólnych warunków 

Wykonawcy”  w szczególności powstałe w 

wyniku: …. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.  
Jednocześnie przypomina, że w kwestiach  nie 
uregulowanych SIWZ, ofertą i umową, mają 
zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy.  

99.  

prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w 

kwestiach nie uregulowanych SIWZ, Umową i  

Ofertą zastosowanie mają ogólne warunki 

wykonawcy w tym wyłączenia 

odpowiedzialności. 

100.  

Prosimy o modyfikację zapisu określonego w 

pkt 6.7  SIWZ i zmianę wysokości limitu do 

wysokości 20.000 zł (tj. ujednolicenie 

wysokości limitu, który  jest wspólny w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pkt 

5.39  i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk pkt 6.7 SIWZ) 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ.  
Zapisy w wymienionych punktach nie dotyczą 
tego samego zdarzenia.  

dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – załącznik 1 a cz III 

101.  

Prosimy o podanie wielkości przychodu za rok 

2016 

Zamawiający informuje, że wykonanie dochodów 
budżetu gminy za 2016 roku to: 47 348 000,47 zł  
Samorząd Terytorialny nie jest wstanie podać 
przychodu za rok 2016.   

102.  

Prosimy o wskazanie iloma lokalami 

mieszalnymi/użytkowymi 

zarządza/administruje Zamawiający lub jego 

jednostki organizacyjne. 

Zamawiający informuje, że administruje 16 
lokalami mieszkalnymi. 

103.  

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  

ubezpieczenia OC wyłączone są szkody 

związane z 

posiadaniem/zarządzaniem/administrowanie

m wysypiskiem śmieci i składowiskiem 

odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, 

utylizacją lub jakimkolwiek innym 

przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający 

nie potwierdza powyższego, to prosimy o 

następujące informacje: 

- czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy 

administratorem wysypiska/składowiska 

śmieci 

- gdzie jest zlokalizowane 

wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej nie są objęte szkody związane z 
posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem 
wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów 
oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją 
lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem 
odpadów. 



- jaka jest docelowa pojemność 

wysypiska/składowiska, w jakiej części jest 

wykorzystane obecnie 

- czy na wysypisku znajdują się odpady 

niebezpieczne i jakie  

- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest 

czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 

czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)  

- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są 

przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne) 

- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 

związku z działalnością 

wysypiska/składowiska odpadów lub 

przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o 

informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC  

- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na 

terenie wysypiska/składowiska lub na terenie 

sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o 

informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC 

- czy wysypisko/składowisko odpadów i 

sortownia odpadów spełniają aktualnie 

wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i 

ochrony środowiska. . 

104.  

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje  i nie będzie obejmować szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem 

jednostkami służby zdrowia. 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia. 

105.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie 

wykracza poza zakres ustawowej 

odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w żadnym aspekcie 
nie wykracza poza zakres ustawowej 
odpowiedzialności. 

106.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że OWU wykonawcy 
wskazujące wyłączenia odpowiedzialności mają 
zastosowanie jedynie w takim zakresie w jakim 
nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami 
SIWZ, Umowy, Oferty.  

107.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres  

ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków 

ubezpieczeniowych podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu  OC w tym z tyt. 

wykonywania zawodu 

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia 
OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu  
OC w tym z tyt. wykonywania zawodu 

108.  

Prosimy o podanie informacji o wysokości 

budżetu przeznaczonego w 2017 roku na 

remonty zarządzanych / administrowanych 

Zamawiający informuje, że budżet przeznaczony 
2017 roku na remonty zarządzanych i 
administrowanych dróg wynosi: 400 000,00 zł 



dróg.  

109.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony 

nie będą objęte szkody związane z użyciem, 

wytwarzaniem, składowaniem, 

przetwarzaniem materiałów wybuchowych, 

prowadzeniem prac rozbiórkowo-

wyburzeniowych metodą wybuchową. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej nie będą objęte szkody 
związane z użyciem, wytwarzaniem, 
składowaniem, przetwarzaniem materiałów 
wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-
wyburzeniowych metodą wybuchową. 

110.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony 

nie będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby 

Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii 

gąbczastych.. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony 
nie będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby 
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii 
gąbczastych. 

111.  

Prosimy o wskazanie  jakie franszyzy, udziały 

własne obowiązują w ubezpieczeniu mienia i 

OC  w bieżącym okresie ubezpieczenia 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we 
wcześniejszych wyjaśnianiach.  

112.  

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych 

ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową  

wyłącznie w sytuacji, gdy będą 

przeprowadzone przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami 

Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych 
ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową, 
wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone 
przez podmioty profesjonalnie zajmujące się 
takimi pokazami.  

113.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC 

organizatora imprez ochrona będzie 

obejmować szkody wyrządzone przez członków 

rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile 

można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, 

to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie 

Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność 

za tego rodzaju szkody 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC 
organizatora imprez ochrona będzie obejmować 
szkody wyrządzone przez członków rodzin 
pracowników ubezpieczającego, pod warunkiem, 
że można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. 

114.  

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona 

ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z 

tytułu organizacji imprez oraz prowadzenia 

działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym 

poza miejscem ubezpieczenia (zawody, 

wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów 

ekstremalnych, motorowych, motorowodnych 

oraz  lotniczych 

Zamawiający potwierdza, że ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem 
ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie 
dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, 
motorowodnych oraz  lotniczych. 

115.  

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu 

organizacji, współorganizacji i 

przeprowadzania imprez” prosimy o 

potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte 

imprezy obejmujące sporty ekstremalne 

rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych 

wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza 

się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 

spadochronem, jazda na nartach i 

snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 

nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 

wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 

bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich 

(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 

górskie), le parkur, kitesurfing 

Zamawiający potwierdza, że zakresem 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności wyrządzonych z 
tytułu organizacji, współorganizacji i 
przeprowadzania imprez, nie będą obejmowane: 
imprezy obejmujące sporty ekstremalne 
rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych 
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się 
takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie 
poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z 
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, 
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na 
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 



dot. treści klauzul obligatoryjnych – załącznik nr 4 do SIWZ: 

116.  

Kradzież zwykła, prosimy o  modyfikację 

definicji kradzieży zwykłej poprzez dodanie 

warunku bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu 

na policji 

Zamawiający dokonuje zmiany treści definicji 
kradzieży zwykłej, która otrzymuje brzmienie: 
Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu 
przewłaszczenia mienia bez zniszczenia 
zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej 
użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności. Ryzyko 
kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki. 
Warunkiem ochrony jest zgłoszenie kradzieży na 
Policję 

117.  

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych 

elementów budynków, budowli– wnioskujemy 

o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

słów: 

„Przedmiotowe mienie musi być 

przytwierdzone do budynków, budowli lub 

obiektów małej architektury w sposób 

uniemożliwiający jego wymontowanie bez 

pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi” 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

118.  

Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnioskujemy o 

modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

słów: 

„Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej 

klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe 

na terytorium Polski, spełniające wymogi 

zabezpieczenia mienia określone w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów 

wysokiego składowania” 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. 

119.  

Klauzula reprezentantów – prosimy o 

modyfikację treści poprzez dodanie 

sformułowania „ … za szkody wyrządzone 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

przez reprezentantów..” 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

120.  

Klauzula automatycznego pokrycia OC prosimy 

o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną 

objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich 

spełnione minimalne wymogi dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w 

obowiązujących przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej. 

Zamawiający potwierdza, że  w ramach klauzuli 

automatycznego pokrycia OC zgłaszane nowe 

lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, 

że będą w nich spełnione minimalne wymogi 

dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych 

określone w obowiązujących przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej. 

121.  

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: – 

wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli 

poprzez zmianę wysokości limitu na: 100.000 zł 

na jeden i wszystkie transporty w okresie 

ubezpieczenia 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację 
klauzuli mienia w transporcie na, Załącznik nr 4 
do SIWZ, Warunki obligatoryjne na: 
 Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – 
bez względu na postanowienia ogólnych bądź 
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony 
umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje 
rozszerzony na wszelkie mienie przewożone lub 
transportowane wszelkimi środkami transportu 
lądowego, od szkód powstałych podczas jego 
przewożenia lub transportu. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: 
a) ryzyka objęte ochroną w zakresie 



ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym 
na podstawie klauzul dodatkowych, 
b) wypadku pojazdu, za pomocą którego 
dokonywany był transport, 
c) kradzieży mienia będącej następstwem 
wypadku pojazdu, za pomocą którego 
dokonywany był transport, 
d) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez 
ten pojazd mieniem, 
e) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego 
dokonywany był transport, o ile pojazd ten 
znajdował się pod bezpośrednim dozorem 
fizycznym osoby lub osób biorących udział w 
transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa 
się zachowanie przynajmniej kontaktu 
wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej 
jedną osobę dokonującą transportu, 
f) rabunku, 
g) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie 
załadunku i rozładunku. 
Odszkodowanie za szkody będące następstwem 
zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone 
jest do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden 
i wszystkie transporty w okresie ubezpieczenia.  
Wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się 
zgodnie z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk. Postanowienia 
niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu wartości 
pieniężnych. 

122.  

Klauzula katastrofy budowlanej  - prosimy o 

dopisanie wyłączeń odpowiedzialności: 

Z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń 

wyłączone są szkody:  

1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, 

w których prowadzone są roboty budowlane 

wymagające pozwolenia na budowę,  

2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we 
wcześniejszych wyjaśnieniach.  

 
 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 
składaniu ofert. 

 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu 

składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


