Wójt Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax:
(0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, dnia 23 lipca 2021 r.
I-I.271.6.2021
Do uczestników przetargu nieograniczonego na:
„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i
komunikacyjne Gminy Gorzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury”.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do niego z pytaniami
dotyczącymi niniejszego postępowania przetargowego. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Prosimy o podanie ilości jednostek OSP i MDP oraz ilości członków w poszczególnych
jednostkach (dla Części 2 sekcja A i B zamówienia).
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje,
 liczba OSP 7, w KSRG 5,
 liczba członków zwyczajnych 259, w tym mężczyzn 230, kobiet 29,
 liczba członków honorowych 24, wspierających 27,
 liczba członków razem 310, w tym mężczyzn 280, kobiet 30,
 liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych 167, w tym mężczyzn 157, kobiet 10,
 liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 5, członków 79, w tym chłopców 38,
dziewcząt 41.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 2:
Prosimy o sprecyzowanie/uwarunkowanie wypłaty dla jednorazowego świadczenia za pobyt
w szpitalu – Minimalny okres pobytu w szpitalu przy którym świadczenie będzie mieć
zastosowanie (dla Części 2 sekcja A i B zamówienia).
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż minimalny okres pobytu w szpitalu uprawniający
do uzyskania przedmiotowego świadczenia wynosi dwie doby.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 3:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych
w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SWZ.
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Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami
oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ
wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 4:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1 Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja A:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych
i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń losowych
(all risks) w mieniu
będącym własnością oraz w użytkowaniu jednostek organizacyjnych / jednostek kultury
Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła wiatru
13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się poziomu
wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej,
tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach), gradu, lawiny, naporu
śniegu
lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia
pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego),
huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania
i/lub wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in.
wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich
stłuczenia/pęknięcia), zalania
(m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu
powodujących również szkody wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno–
kanalizacyjnych, samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż
pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w
sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć
spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie
działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze
zjawiskami atmosferycznymi
(np. niewłaściwe parametry prądu
elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w
związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także
zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku,
wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież)
mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży
z
włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek
zabezpieczeń), stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji
fotowoltaicznych/solarnych (w tym przewodów), szkód elektrycznych zgodnie z poniższymi
postanowieniami dotyczącymi ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
szkód mechanicznych zgodnie z klauzulą nr 30, uszkodzenia i/lub zniszczenia przez
zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte są
zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
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umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe
w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości
pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek
organizacyjnych / instytucji kultury Zamawiającego.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż:
1. wykreśla zapis „jak i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania
jakichkolwiek zabezpieczeń”,
2. zakres ubezpieczenia od szkód elektrycznych został opisany w Klauzuli nr 31 w
Załączniku B,
3. zakres ubezpieczenia od szkód mechanicznych został opisany w Klauzuli nr 30 w
Załączniku B,
4. ryzyko powodzi zostało zapisane:
„powodzi (podniesienie się poziomu wody w korytach wód płynących i/ lub
stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub
kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach,
wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzeń)”,
5. pozostałe zapisy są tożsame z wnioskowanymi.
Wobec powyższego Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje:
Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja A:
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
szkody
powstałe wskutek
nagłych,
nieprzewidzianych, niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń losowych
(all risks) w mieniu będącym własnością
oraz w użytkowaniu jednostek
organizacyjnych / jednostek kultury Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła
wiatru 13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się
poziomu wody w korytach wód płynących i/ lub stojących wskutek nadmiernych opadów
atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych,
spływu wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych
wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania
lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością
lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód
wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń,
samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania
(m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody
wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno–kanalizacyjnych),
samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy
dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci
wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć
spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie
działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze
zjawiskami atmosferycznymi
(np. niewłaściwe parametry prądu
elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w
związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także
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zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej
lub usiłowanej,
rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór
(kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) wskutek kradzieży z
włamaniem, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji
fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych, uszkodzenia
i/lub zniszczenia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte
są zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe
w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,
wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu
jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja C:
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
szkody
powstałe wskutek
nagłych,
nieprzewidzianych, niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń losowych
(all risks) w mieniu będącym własnością
oraz w użytkowaniu jednostek
organizacyjnych / jednostek kultury Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła
wiatru 13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się
poziomu wody w korytach wód płynących i/ lub stojących wskutek nadmiernych opadów
atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych,
spływu wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych
wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania
lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością
lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód
wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń,
samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania
(m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody
wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno–kanalizacyjnych),
samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy
dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci
wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć
spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie
działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze
zjawiskami atmosferycznymi
(np. niewłaściwe parametry prądu
elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w
związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także
zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej
lub usiłowanej,
rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór
(kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) wskutek kradzieży z
włamaniem, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji
fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych, uszkodzenia
i/lub zniszczenia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
objęte są zadeklarowane do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i
kotły centralnego ogrzewania (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji
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oraz technicznego/faktycznego zużycia), stanowiące własność Zamawiającego i
będące w posiadaniu / użytkowaniu osób trzecich – mieszkańców Gminy Gorzyce.
Przedmiotem ubezpieczenia są określone zgodnie z załączonym wykazem, instalacje
fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę zainstalowane na stanowisku pracy,
gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone
z wynikiem pozytywnym, chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane przez
producenta.
Przedmiotem ubezpieczenia są zarówno instalacje naziemne jak i instalacje
zamontowane na / w obiektach.
Instalacje deklarowane do ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu wymienionym
w Załączniku D (teren Gminy Gorzyce).
Szczegółowy wykaz instalacji został zamieszczony w Załączniku D oraz załącznikach
dodatkowych dotyczących szkodowości.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.
Pytanie 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 –
Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje. – Sekcja A:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie
protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania;
b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych, zbiorników wodnych – za wyjątkiem zieleni
miejskiej i nasadzeń;
c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz
transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego;
d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco;
e) napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości
większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi
działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem
ubezpieczenia;
f) odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych
z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
g) mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia
będącego na powierzchni zmieni, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą
znajdującego się pod ziemią;
h) mienia będącego w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub
testów poprzedzających uruchomienie;
i) mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym
wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dział sztuki
, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby z tych
metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy platynowców;
j) mienia poza linią brzegową lądu;
k) mostów, wiaduktów i estakad (z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitu
określonego w poniższych warunkach);
l) statków powietrznych i wodnych;
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m) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków;
n) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż
elektroniczne;
o) namiotów, szklarni oraz mienia w nich zawartego;
p) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki
oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach;
q) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba,
że zostaną spełnione poniższe warunki:
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony
w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu,
są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta
woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich
pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4,
to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie
poniższych ryzyk:
 pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 huraganu lub gradu;
 powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania
się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 zalania;
 upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 uderzenia pojazdu;
 dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż wprowadza następującą modyfikację:
1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie
protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania,
b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych
oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego,
d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco,
e) napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości
większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi
działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących
przedmiotem ubezpieczenia,
f) odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności,
wycofanych
z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości
handlowej,
g) mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia
będącego na powierzchni zmieni, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą
znajdującego się pod ziemią
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h) mienia będącego w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego
lub testów poprzedzających uruchomienie, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej
w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
i) mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym,
w tym wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także
dział sztuki, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i
wyroby
z tych metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne
metale z grupy platynowców, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów
oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
j) mienia poza linią brzegową lądu,
k) mostów, wiaduktów i estakad, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów
oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
l) statków powietrznych i wodnych,
m) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków, z zastrzeżeniem ochrony
udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul
dodatkowych,
n) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach
niż elektroniczne, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz
warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
o) namiotów – z wyłączeniem hal namiotowych będących zabudową m.in. obiektów
sportowych, szklarni oraz mienia w nich zawartego,
p) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki
oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach,
q) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów,
chyba,
że zostaną spełnione poniższe warunki:
1. maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2. teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony
w porze nocnej,
3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu,
są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została
usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we
wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5. W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt. 1-4,
to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie
poniższych ryzyk:
 pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 huraganu lub gradu;
 powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi,
zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 zalania;
 upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 uderzenia pojazdu;
 dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego,
z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej
i/lub klauzul dodatkowych.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.
Pytanie 6:
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody
spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:. –
Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez
następujące przyczyny wymienione poniżej:
a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające
charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na
źródło jego pochodzenia;
d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami
przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
e) wina umyślna Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów;
f) modyfikacje genetyczne;
g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba,
że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających
wskutek występującego w nich ciśnienia gazu;
j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu
ognia lub ciepła;
k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego
mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były
spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo
zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za
utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy
zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć;
m) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu
poniżej 10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być
posadowione bezpośrednio na podłodze;
n) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy
szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia.
o) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego
z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie
ustanowionych władz,
p) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia
odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
q) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
r) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków
lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
s) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu,
mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego),
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t) umowa ta nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej lub rzekomej
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu do szkody
lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających lub będących
następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem lub jakimikolwiek
materiałami zawierającymi w jakiejkolwiek formie lub wielkości,
u) awarie mechaniczne i/lub elektryczne maszyn i urządzeń, chyb, ze w ich następstwie
nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz z zastrzeżeniem ochrony udzielanej
w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej
v) będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu,
oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie
scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji
przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik
informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci –
chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu
ubezpieczenia,
w) spowodowane katastrofą budowlaną
w rozumieniu prawa budowlanego,
zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów,
konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że
nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego
zakresem ubezpieczenia,
x) szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia
jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek
niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych
chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej
lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody
spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Dla celów niniejszej umowy
zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych,
kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu
komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody
fizycznej
lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze
wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego
tekstu polisy”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w całości poniższego zapisu z treści
załącznika nr do SWZ:
„22) koszty poniesione na: dezynfekcję / oczyszczanie skażonego mienia, wynikające
ze skażenia bakteryjnego / wirusowego w tym E.Coli, gronkowiec, salmonella, SARS-CoV2:
limit 10 000 PLN na jedno zdarzenie i 50 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 7:
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Zamawiający informuje, iż powołane powyżej zapisy nie występują w treści załącznika
do SWZ.
Pytanie 8:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 3. Franszyzy i udziały własne. – Sekcja A:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
 franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę
w ubezpieczonym mieniu wynosi 200 PLN ,
 franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 3.000 PLN,
 franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 5% nie więcej jednak niż
500 PLN,
 franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, osuwania się
i zapadania ziemi wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN,
 franszyza redukcyjna 200,00 PLN dla szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i
innych przedmiotów szklanych,
inne franszyzy integralne / redukcyjne nie mają zastosowani, chyba, że wyraźnie zostały
zapisane w klauzulach dodatkowych.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, iż wprowadza następującą modyfikację:
3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
 franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę
w ubezpieczonym mieniu wynosi 200 PLN,
 franszyza redukcyjna:
 3.000 PLN dla ryzyka katastrofy budowlanej,
 5% nie więcej niż 500 PLN dla ryzyka kradzieży zwykłej,
 10% nie mniej niż 5.000,00 PLN dla ryzyka powodzi,
 200,00 PLN dla szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych,
 5.000,00 PLN dla szkód wskutek aktów terroru, a także strajków, rozruchów,
zamieszek wewnętrznych,
 1.000,00 PLN dla szkód elektrycznych wg klauzuli szkód elektrycznych,
 inne franszyzy integralne / redukcyjne nie mają zastosowania chyba, że wyraźnie
zostały zapisane w klauzulach dodatkowych.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.
Pytanie 9:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 4. System wypłaty odszkodowań. – Sekcja A:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„4. System wypłaty odszkodowań
Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do:
 środków trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy
uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu
takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia
szkody,
z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów
eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i
montażu; w przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych
od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone
zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami
istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań
niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia,
 nakładów inwestycyjnych – według wartości faktycznie poniesionych kosztów
remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu,
 niskocennych środków trwałych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia
powiększonych o koszty transportu i montażu.
Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu
ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia.
Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile
Zamawiający nie będzie miał możliwość rozliczenia podatku VAT. Oraz pod warunkiem,
że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań,
z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego
w systemie pierwszego ryzyka.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 9:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 10:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja B:
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
a) przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną
wartością;
b) ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie
techniczne;
c) określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich
szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia,
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jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od
Zamawiającego przyczyny, nie wyłączonych w ramach przywołanych OWU, a w
szczególności spowodowanych przez:
 niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj.: niewłaściwe użytkowanie,
nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, brak kwalifikacji, świadome i celowe
zniszczenie przez osoby trzecie,
 działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji,
bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz
w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania),
 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi,
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i
cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
 działanie wiatru (huraganu), lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi,
 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się
dopiero po okresie gwarancji,
 zbyt wysokie / niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia,
pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie
pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.,
 kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu wspólnego
dla wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 20.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia).
Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy zniszczenia, zepsucia, przerwania
lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania
ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania
lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody
fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego
szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.
Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie
jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie
sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody
fizycznej
lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się
bez względu
na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 10:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 11:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 3. Franszyzy i udziały własne. – Sekcja B:
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
Franszyzy i udziały własne
 franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego oraz przenośnego użytkowanego
stacjonarnie (w miejscu ubezpieczenia) wynosi 500 PLN,
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 franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego, podczas użytkowania poza miejscem
ubezpieczenia wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN,
 franszyza redukcyjna dla danych, nośników danych, oprogramowania: wynosi 5%
wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN,
 inne franszyzy integralne / redukcyjne nie mają zastosowania, chyba, że wyraźnie
zostały zapisane w klauzulach dodatkowych.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 11:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się w treści załącznika do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 12:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ –
Sekcja C: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i wprowadzenia
poniższych franszyz:
3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
•
franszyza redukcyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę
w ubezpieczonym mieniu wynosi 500 PLN,
•
franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 5% nie więcej jednak niż
500 PLN,
•
inne franszyzy i udziały własne – nie mają zastosowania.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 12:
Zamawiający informuje, iż wprowadza następującą modyfikację:
3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
 franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę
w ubezpieczonym mieniu wynosi 300 PLN,
 franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 5% nie więcej jednak niż
500 PLN,
 inne franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.
Pytanie 13:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli definicji Pracownika – Sekcja A, B, C
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula definicji Pracownika – Sekcja A, B, C
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż przez Pracownika rozumie się osobę
fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę, na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowę
cywilnoprawną (zlecenia,
o dzieło) oraz osoby za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność w szczególności praktykanci, stażyści, wolontariusze, inne osoby
wykonujące prace zlecone wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego/Ubezpieczającego
(samozatrudnienie).”
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 13:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się w treści załącznika do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 14:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są
jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły
w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
Odpowiedź 14:
Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia
są użytkowane.
W chwili obecnej nie występują pustostany lub budynki bez pozwolenia
na użytkowanie, natomiast nie można wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia
takie sytuacje nie wystąpią.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 15:
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów
prosimy o informację:
a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
c) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
e) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są
przeznaczone do rozbiórki?
Odpowiedź 15:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 14.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.

Pytanie 16:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – Sekcja A, B, D.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula aktów terroryzmu – Sekcja A, B, D
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów
terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych,
socjalnych lub społecznych,
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie
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szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 16:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 17:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek
wewnętrznych – Sekcja A, B
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych –
Sekcja A, B, D
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
 strajk - uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu
wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,
 zamieszki - uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone
przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,
 rozruchy - uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii
zamieszek.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000,00 PLN.
Franszyza redukcyjna: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 17:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się w treści załącznika do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.

Pytanie 18:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu
elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty
dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub jego częściach obejmuje również okres od
daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji.
Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich
opakowaniach
i pomieszczeniach do tego przystosowanych zgodnie z
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zaleceniami producenta. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie
obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis,
montaż
lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu. Okres magazynowania nie
może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 18:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się w treści załącznika do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 19:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego
od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości aby ww. Klauzula dotyczyła
jedynie Sekcji B.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 19:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 20:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
maszyn/urządzeń/wyposażenia/ sprzętu elektronicznego – Sekcja A, B.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości aby ww. Klauzula dotyczyła
jedynie Sekcji B.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 20:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 21:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych – Sekcja A, B.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – Sekcja A, B
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia
przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia
za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile
w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Pod warunkiem, że w
nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie są gorsze
od
tych zainstalowanych w znanych już lokalizacjach.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 21:
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Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, ponieważ
zapisy w treści załącznika do SWZ są praktycznie tożsame.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 22:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia
dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych
do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania. Pod warunkiem, że w nowych lokalizacjach zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe nie są gorsze od tych zainstalowanych w znanych już lokalizacjach.
Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały
sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i utraty zysku”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 22:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Ponadto intencją Zamawiającego jest, aby w nowych lokalizacjach zabezpieczenia te nie
były gorsze.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 23:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i
818 k.c.).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty
odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub
jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które
Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w
trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych
zawartych
w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia lub
kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało
wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 23:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się w treści załącznika do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 24:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli bonifikaty za niską szkodowość
17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula bonifikaty za niską szkodowość
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik
szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:
a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki
w wysokości 7%,
b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres
rozliczeniowy zniżki w wysokości 5%.
Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru: ((O+R+K)/S) x 100%,
gdzie:
O - suma wypłaconych odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia
R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone, i/lub częściowo
uregulowane odszkodowania
S – składka należna za pierwszy okres rozliczeniowy,
K – koszty administracyjne (bez kosztów likwidacji szkód) w wysokości 10%S
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 24:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, ponieważ
zapisy w treści załącznika do SWZ są praktycznie tożsame.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 25:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ
w zakresie:
a) Wprowadzenia zapisów: „szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien,
szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub
niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną. Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody
były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub
nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był
odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie
wiedział
lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był
wiedzieć.”
b) Wprowadzenia limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury
dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach,
przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu
mienia objętego ochroną.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 25:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 26:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały,
budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.
Odpowiedź 26:
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Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SIWZ i ogłoszenia.
Pytanie 27:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:
a) nowo nabyte i/lub przekazane w użytkowanie mienie,
b) wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, rozbudowy,
remontów, przeszacowań,
c) inne zmiany wartości ubezpieczonego mienia
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich
posiadania na Ubezpieczającego / Ubezpieczonego bądź ukończenia modernizacji,
rozbudowy, remontów, dokonania przeszacowań czy innych zmian wartości ubezpieczonego
mienia.
Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia i/lub mienia o podwyższonej
wartości powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. faktura, rachunek,
protokół zdawczo-odbiorczy, inny dokument potwierdzający wejście Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w posiadanie mienia lub podwyższenie wartości mienia) i zgłoszone
do Ubezpieczyciela w terminie do 60 dni od zaistnienia zmiany.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia
na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do 2.000.000,00 PLN – limit łączny dla
wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.
W przypadku wyczerpania limitu mienie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową
na warunkach określonych w niniejszej umowie ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki
naliczonej w systemie pro rata temporis.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 27:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 28:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu
elektronicznego – Sekcja B.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:
a) nowo nabyte i/lub przekazane w użytkowanie mienie,
b) wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, rozbudowy,
przeszacowań,
c) inne zmiany wartości ubezpieczonego mienia
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich
posiadania na Ubezpieczającego / Ubezpieczonego bądź ukończenia modernizacji,
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rozbudowy, dokonania przeszacowań czy innych zmian wartości ubezpieczonego mienia.
Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia i/lub mienia o podwyższonej
wartości powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. faktura, rachunek,
protokół zdawczo-odbiorczy, inny dokument potwierdzający wejście Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w posiadanie mienia lub podwyższenie wartości mienia) i zgłoszone do
Ubezpieczyciela w terminie
do 90 dni od zaistnienia zmiany.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia
na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do 100.000,00 PLN – limit łączny dla wszystkich
jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.
W przypadku wyczerpania limitu mienie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową
na warunkach określonych w niniejszej umowie ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki
naliczonej w systemie pro rata temporis.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 28:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 29:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w
zakresie zmiany limitu w ppkt 8) infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty,
kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki
z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociągowej): limit 400.000 PLN
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 29:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 30:
Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie
osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej
wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym
zakresie
czy nie.
Odpowiedź 30:
Zamawiający informuje, iż zagrożenie osuwiskami nie występuje.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 31:
Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację
mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki,
mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub
podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania
i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.
Odpowiedź 31:
Zamawiający informuje, iż nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji kosztów utrzymania
mienia wskutek uszkodzeń spowodowanych przez zimę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
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Pytanie 32:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych
i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy
drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest
oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?
Odpowiedź 32:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 33:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi,
deszczu nawalnego, osuwania się i zapadania ziemi w wysokości 10% wartości szkody
nie mniej niż 5 000,00 PLN w każdej szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 33:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 8.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 34:
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia
nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej,
zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym
Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów
będących przedmiotem ubezpieczenia.
Odpowiedź 34:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 35:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres
ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu
wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SWZ.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie
prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych
wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z
ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego
dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku:
a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z
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ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% utrzymanie stawek
i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w
drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany
wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową
propozycję w terminie:
a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek
ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca
pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło
powyższe.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SWZ.
Odpowiedź 35:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 36:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia
lub pozostające
w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie
spełniają tych warunków.
Odpowiedź 36:
Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są obiektami
użyteczności publicznej, zatem:
 posiadają właściwe przeglądy i zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi
przepisami prawa,
 są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Wszelkiego rodzaju przeglądy wykonywane są przez specjalistyczne, uprawnione do
takich czynności firmy zewnętrze.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności są one na bieżąco usuwane co
następnie jest potwierdzane w odpowiednich protokołach.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 37:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane
i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
– Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
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Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie
spełniają tych warunków.
Odpowiedź 37:
Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest zawarta w odpowiedzi do Pytania 36.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 38:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego
i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w
protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
g) instalacji ciśnieniowych;
h) urządzeń dźwigowych.
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie
nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź 38:
Zamawiający informuje, iż odpowiedź jest zawarta w odpowiedzi do Pytania 36.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 39:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996
roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:
a) Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj.
m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy
o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
b) Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach,
ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy
o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
c) Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np.
w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i
innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.
Odpowiedź 39:
Zamawiający informuje, iż
 w 1997r. oraz w 2019r. szkody powodziowe na terenie Gminy Gorzyce
nie
wystąpiły,
 informacje na temat strat wskutek powodzi w 2010r. Zamawiający przekazuje w
załączniku do niniejszych odpowiedzi: „Informacja
nt. powodzi”,
w kwestii dotacji otrzymanych na usuwanie skutków powodzi – z uwagi na ponad
10cio letni okres dokumenty w tym zakresie nie są
już dostępne,
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 Zamawiający informuje, iż nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji kosztów na
naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, deszczu nawalnego,
działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 40:
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu
odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfację
SWZ.
Odpowiedź 40:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 41:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji
rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów
inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej
lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do
ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji
budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.
Odpowiedź 41:
Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości jest Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, ul. Edukacji Narodowej 3. Szczegóły zostały
zawarte w Załączniku A1 i A2 do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 42:
W przypadku ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:
a) zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
b) zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego
mienia wnioskuje Zamawiający,
c) prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów
i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
d) zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną
w poprzednim okresie ubezpieczenia,
e) zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do
ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
f) zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów,
wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:
 kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
 jaka jest ich konstrukcja,
 czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
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g) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów,
których stan techniczny jest:
 niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie
jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
 awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest
bezpieczeństwo konstrukcji budowli.
Odpowiedź 42:
Zamawiający informuje, iż:
 ad a) łączna wartość tego rodzaju budowli wynosi (wg wartości księgowej
początkowej): 57 601 673,08 PLN,
 ad b) limit 1.000.000,00 PLN, chyba, że do ubezpieczenia zostanie zadeklarowana
przez jednostkę/instytucje osobna wartość (suma ubezpieczenia) wynikająca z
ewidencji,
 ad c) szczegółowy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana w ramach procedury przetargowej,
 ad d) mienie było objęte ochroną w ramach limitu odpowiedzialności,
 ad e) do ubezpieczenia zgłaszane są drogi gminne i drogi wewnętrzne zarządzane
przez Wójta Gminy,
 ad f) szczegółowy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana w ramach procedury przetargowej, brak szczegółowych
danych dotyczących terminu budowy dróg sprzed powstania samorządu,
przeważająca część dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, drogi położone na
terenie objętym powodzią z 2010 roku zostały zalane, na części z nich wystąpiły
straty,
 ad g) nie występuje mienie o stanie technicznym niezadowalającym
czy awaryjnym.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 43:
Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady
na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym
zamówieniem.
Odpowiedź 43:
Zamawiający informuje, iż wykonane zostały inwestycje:
 Trześniówka I – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Trześniówki na dł. 6,359 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce, oraz na terenie
os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg;
 Trześniówka II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki
Trześniówki na dł. 3,95 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce, oraz na terenie
os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg;
 Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km lewy 5+000-8+060
na dł. 3,06 km oraz prawego wału w km 6+000-11+000 na dł. 5,00 km
na terenie gm. Gorzyce i Grębów;
 Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 14,116 km
i prawego wału rzeki San na dł. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce
i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie;
 Wisła etap
I - przebudowa prawego wału Wisły w km 5+950-15+819
na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj.
podkarpackiego i świętokrzyskiego);

25

 Trześniówka V – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646 –
7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg wraz z budową
przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie;
 SAN III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445,
gm. Gorzyce;
 SAN II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w
km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany - od granicy
gminy Gorzyce w kierunku Radomyśla.
Zamawiający nie dysponuje informacją o wartości powyższych zadań - Inwestorem są
Wody Polskie.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 44:
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód
powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi
robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to
szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne
i górnicze.
Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ
i wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z
poniższym:
Definicje:
 zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu
z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
 osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką.
Odpowiedź 44:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 45:
Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w
przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy
to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.
Odpowiedź 45:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 46:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia
mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?
Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych
wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?
Odpowiedź 46:
Zamawiający informuje, iż nie zgłasza takiego mienia.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 47:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych
i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy
drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest
oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?
Odpowiedź 47:
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Zamawiający informuje, iż elementy drewniane zabezpieczane są zgodnie z przepisami
prawa, pod nadzorem specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 48:
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia
nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania
odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność
polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów,
sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.
Odpowiedź 48:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SIWZ i ogłoszenia.
Pytanie 49:
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?
Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:
a) Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
b) Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia
z podziałem na pojedynczą lokalizację.
c) Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co
najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z
ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
d) Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
e) Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
f) Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz
jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie
(wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym
przeniesieniem pożaru na inne mienie).
g) Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy
umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą
gwarancyjną?
Odpowiedź 49:
Zamawiający informuje, iż:
 ad a): tak - spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach,
 ad b): wartość ubezpieczanego mienia: PSZOK wraz z wiatą 648 021,21 zł
lokalizacja: Gorzyce ul. Wrzawska 9,
 ad c): tak, tj. gaśnica, hydrant w pobliżu,
 ad d): rodzaje odpadów 1) papier i tektura;
2) szkła;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) tworzywa sztuczne;
5) metale;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
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11) zużyte opony;
12) popiół;
13) zmieszane odpady komunalne nie zawierających odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
 ad e) Zamawiający przekazuje w Załączeniu do niniejszych odpowiedzi
regulamin,
 ad f): w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek warsztatowy Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Wartość środka trwałego - 18 179,00 zł oraz garaże
wartość środka trwałego - 22 915,00 zł,
 ad g): PSZOK jest zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej –
w Gorzycach będący zakładem budżetowym gminny Gorzyce. ZKG
indywidualnie (z osobna) ubezpieczenia mienie i OC również w zakresie
prowadzenia PSZOK.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SIWZ i ogłoszenia.
Pytanie 50:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
pustostanów:
„1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres
dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w
porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta
woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich
pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania
się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 50:
Zamawiający informuje, iż tożsamy zapis znajduje się w załączniku do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 51:
Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH
RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych
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Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu
spowodowane:
1) zdarzeniami lub
2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków
obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi
z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 51:
Zamawiający informuje, iż tożsame zapisy znajdują się z załączniku do SWZ.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 52:
Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH
RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:
Klauzula wydłużenia czasu odbudowy mienia
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączenie §15 ust. 1 pkt 7) OWU dotyczące
ubezpieczenia finansowych skutków przestoju wskutek szkody w mieniu otrzymuje
brzmienie:
a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji
i ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji
Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia
procesu naprawy;
b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:
 wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego
ubezpieczonego lub któregokolwiek z podmiotów prowadzących proces odtwarzania
mienia,
 wskutek wszelkich innych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii
lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy czym brak odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia
procesu naprawy.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 52:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 53:
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź 53:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 54:
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Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności 2.000.000,00
PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi,
deszczu nawalnego, osuwania się i zapadania ziemi.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 54:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 55:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w
zakresie Załącznika do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis
Przedmiotu Zamówienia. Sekcja B: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
OD WSZYSTKICH RYZYK
ust. 4 System wypłaty odszkodowań:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
System wypłaty odszkodowań
 odszkodowania będą wypłacane w wysokości kosztów poniesionych w celu
przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu przydatności do użytku lub
w wysokości ceny nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych
parametrach, powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w
celu wykonania naprawy/wymiany oraz koszty transportu – bez względu na wiek oraz
zużycie techniczne,
 przez szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie sprzętu, że naprawa jest
niemożliwa lub koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu,
 przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość rynkową uszkodzonego sprzętu,
 postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w
przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa
nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 55:
Zamawiający informuje, iż wprowadza następującą modyfikację:
4. System wypłaty odszkodowań
 odszkodowania będą wypłacane w wysokości kosztów poniesionych w celu
przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu przydatności do użytku lub
w wysokości ceny nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych
parametrach, powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w
celu wykonania naprawy/wymiany oraz koszty transportu – bez względu na wiek oraz
zużycie techniczne,
 przez szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie sprzętu, że naprawa jest
niemożliwa lub koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu,
 przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość rynkową uszkodzonego sprzętu,
 postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania
w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest
możliwa nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia.
Pytanie 56:
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1 Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja C:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych,
niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym
własnością oraz w użytkowaniu jednostek organizacyjnych / jednostek kultury
Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła wiatru
13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się poziomu
wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej,
tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach), gradu, lawiny, naporu
śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym
również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku
ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub
wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in.
wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich
stłuczenia/pęknięcia), zalania (m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących
również szkody wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno–kanalizacyjnych,
samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym,
nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci
wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć
spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie
działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze
zjawiskami atmosferycznymi (np. niewłaściwe parametry prądu elektrycznego), katastrofy
budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami
losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia
ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z
włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako
zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz
budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży
z włamaniem jaki i bez związku z
kradzieżą, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych
w tym również instalacji
fotowoltaicznych/solarnych (w tym przewodów), szkód elektrycznych zgodnie z poniższymi
postanowieniami dotyczącymi ubezpieczenia maszyn elektrycznych
od szkód
elektrycznych, szkód mechanicznych zgodnie z klauzulą nr 30, uszkodzenia
i/lub
zniszczenia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte są
zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe
w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości
pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek
organizacyjnych / instytucji kultury Zamawiającego.”
Postanowienia dotyczące ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia uzgadnia się, co następuje:
1.Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody
elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach,
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aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne
normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na następujących
warunkach:
2.Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające
jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:
1)
niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych
lub zamkowych,
2)
zmiany napięcia zasilania,
3)
zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
4)
uszkodzenia izolacji,
5)
zwarcia,
6)
zaniku napięcia jednej lub więcej faz.
3.Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:
1)
w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed
zawarciem umowy,
2)
w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji
niezgodnej z zaleceniami producenta,
3)
w wyniku naturalnego zużycia,
4)
w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w
związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
5)
w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
6)
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno
napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą
mechanicznie i elektrycznie,
7)
w okresie gwarancji lub rękojmii w zakresie odpowiedzialności producenta lub
dystrybutora,
8)
w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających
aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o
eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną
szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
9)
w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych,
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz
innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
4.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu
ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych.
Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów
sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
5.Limit odszkodowania w wysokości 100 000 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich
zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
6.Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej
maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej
maszyny elektrycznej, do wysokości przyjętego limitu odszkodowania na podstawie cen z
dnia ustalenia odszkodowania.
7.Franszyza redukcyjna: 1 000 zł.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SWZ.
Odpowiedź 56:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 4 i 12.
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Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 57:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje. – Sekcja C:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie
protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania;
b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych, zbiorników wodnych – za wyjątkiem zieleni miejskiej i
nasadzeń;
c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu
mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego;
d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco .
e) Napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości
większej niż 500m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność,
przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia,
f) Odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z
obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
g) Mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia będącego
na powierzchni zmieni, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą znajdującego się
pod ziemią
h) Mienia będące w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów
poprzedzających uruchomienie,
i) Mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym
wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dział sztuki ,
eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali,
kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy platynowców
j) Minia poza linią brzegową lądu,
k) Mostów, wiaduktów i estakad ( z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitu
określonego w poniższych warunkach)
l) Statków powietrznych i wodnych,
m) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków
n) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż
elektroniczne
o) namiotów, szklarni oraz mienia w nich zawartego,
p) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki oraz
mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach
q) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że
zostaną spełnione poniższe warunki:
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane
oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze
nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
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4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach
wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi,
lawiny, naporu śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 57:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 58:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ
w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis
Przedmiotu Zamówienia ust. 1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody
spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:. –
Sekcja C: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych
zapisów:
„1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez
następujące przyczyny wymienione poniżej:
a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter
wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło
jego pochodzenia;
d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami
przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
e) wina umyślna Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów;
f) modyfikacje genetyczne;
g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba, że w ich
następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek
występującego w nich ciśnienia gazu;
j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia
lub ciepła;
k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia
w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane
złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi
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otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym
stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności
powinien był wiedzieć;
m) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej
10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być posadowione
bezpośrednio na podłodze;
n) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy
szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia.
o) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z
konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych
władz,
p) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami
przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
r) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
s) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli,
chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego
objętego ochroną ubezpieczeniową,
t) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu,
mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego)
u) umowa ta nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej lub rzekomej
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu do szkody lub
szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających lub będących następstwem
albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem lub jakimikolwiek materiałami
zawierającymi w jakiejkolwiek formie lub wielkości,
w) awarie mechaniczne i/lub elektryczne maszyn i urządzeń, chyb, ze w ich następstwie
nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach
limitów oraz warunków określonych poniżej
x) będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu ,
oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie
scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji
przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji,
używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia,
y) Spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem się,
wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów, konstrukcji budynków
takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły one jako rezultat
wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
z) Szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia
jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek
niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych
chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia
w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą
w działalności gospodarczej. Dla celów niniejszej umowy zniszczenie, zepsucie, przerwanie
lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i
niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów
nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie
stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy”
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 58:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji, ponieważ
proponowane zapisy są tożsame z zapisami poczynionymi przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 59:
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do SWZ poniższej definicji franszyzy integralnej:
Franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość
odszkodowania do wysokości której, Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę
w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość odszkodowania przekroczy tę kwotę,
wówczas Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie w całości.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 59:
Zamawiający informuje, iż akceptuje proponowaną modyfikację poprzez dodanie
właściwego zapisu w Postanowieniach wspólnych dla Sekcji A, B, C, D.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie powoduje zmiany ogłoszenia.
Pytanie 60:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości dla jednostki Gminny Ośrodek
Kultury w Gorzycach zgodnie z raportem szkodowym sporządzonym na dzień 13.07.2021 r.
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych pytań „Załącznik nr 1 do pytań - Gm. Gorzyce
szkodowość 13.07.2021”.
Odpowiedź 60:
Zamawiający załącza „Załącznik nr 1 do pytań – Gm. Gorzyce szkodowość 13.07.2021”.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 61:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych
w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SWZ.
Odpowiedź 61:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 3.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 62:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek innej
kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z zagrożeniem rzeczywistym
lub rzekomym:
 koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
 pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ
władzy publicznej.
Odpowiedź 62:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 63:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń:
a) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter
swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny,
izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości
zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
b) Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką
ubezpieczonego:
 został zakażony SARS-CoV -2?
 zachorował na Covid-19?
 przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2
lub chorych na Covid-19?
c) Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego
SARS-CoV -2 / Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności
Ubezpieczonego:
d) Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania
zakażeniom wśród pracowników?
e) Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje
Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?
f) Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na
wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?
g) Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób
odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów
dowożących dzieci i młodzież do szkód przed zarażeniem koronawirusem, takie jak:
dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy,
terminali płatniczych, etc.
h) Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym
miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać
dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?
i) Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy
grypopochodne) są odsyłani do domu?
j) Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w
jakich sytuacjach
k) Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej
starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w
ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek,
liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w
placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma
możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach
opieki społecznej, itp.?
Odpowiedź 63:
Zamawiający informuje, że:
 ad a) – nie zmieniał charakteru sowich placówek,
 ad b) – tak, został zakażony SARS-CoV -2, zachorował na Covid-19,
 przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2
lub chorych na Covid-19
 ad c) – tak, doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 / Covid-19
 ad d) – praca zdalna, praca hybrydowa
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 ad e) – przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje SanitarnoEpidemiologiczne oraz Ministra Zdrowia,
 ad f) – opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia
zakażeń,
 ad g) – podjął dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób
odwiedzających placówki/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących dzieci i
młodzież do szkód przed zarażeniem koronawirusem,
 ad h) – podjął działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym
miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby
nie dotykać dłońmi twarzy,
 ad i) – pracownicy wykazujący objawy chorobowe odsyłani są do domu,
 ad j) – nie wykonuje,
 ad k) – nie prowadzi placówek typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej
Starości.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 64:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami
medycznymi / rehabilitacyjnymi.
Odpowiedź 64:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 65:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w każdej czystej stracie
finansowej.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 65:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 66:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do OC za
szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania
się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 66:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 67:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do OC za
szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej

38

oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego
obowiązku.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 67:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 68:
Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia składników infrastruktury mostowej (mosty,
wiadukty, itp.), prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola
obowiązkowa stanu technicznego).
Odpowiedź 68:
Zamawiający informuje, iż tego rodzaju dokumentacja zostanie udostępniona
Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana w ramach procedury przetargowej.
Zamawiający informuje, że stan infrastruktury należy uznać za dobry.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 69:
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających
obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu
ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.
Odpowiedź 69:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 70:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą
miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia
(jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano).
Odpowiedź 70:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 3.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 71:
Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/
jednostka adresowa).
Odpowiedź 71:
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tym zakresie do Pytania 41.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 72:
Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu
ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?
Odpowiedź 72:
Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy Gorzyce planuje:
 rozbudowę infrastruktury sportowej – 1 470 000,00 zł,
 rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 6 700 000,00 zł,
 rozbudowę infrastruktury drogowej 6 440 000,00 zł.
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Pytanie 73:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu
nawalnego w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź 73:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 74:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi
i deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?
Odpowiedź 74:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 75:
Prosimy o wyłączenie z klauzuli reprezentantów odpowiedzialności za winę umyślną –
dotyczy OC.
Odpowiedź 75:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 76:
Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest
zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź
podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).
Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem postanowień i/lub klauzul
dodatkowych.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 77:
Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności
(pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.
Odpowiedź 77:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 78:
Prosimy o informację czy zapisy przedstawione w SIWZ (m.in. zakres ubezpieczenia, treści
klauzul) są tożsame lub bardzo zbliżone w odniesieniu do zapisów z poprzednich lat. W
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich
wskazanie.
Odpowiedź 78:
Zamawiający informuje, że zapisy są zbliżone do zapisów z poprzednich okresów
ubezpieczenia.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 79:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy
(Zamawiającego i Wykonawcy)
Odpowiedź 79:
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Zamawiający potwierdza powyższe, chyba, że w SWZ wraz z załącznikami wyraźnie
wskazano inaczej.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 80:
Prosimy o wykreślenie z par. 11 ust. 1 Projektu umowy (kary umowne) punktów 3 i 4.
Odpowiedź 80:
Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Za zastosowanie klauzul fakultatywnych oraz za zastosowanie skróconego terminu
realizacji świadczenia przyznawane są dodatkowe punkty w ramach oceny ofert.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 81:
W odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji prosimy o zmniejszenie
limitu dla ryzyka terroryzmu z 2 000 000 zł na 1 000 000 zł.
Odpowiedź 81:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 82:
W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o:
 zmiany limitów dla ust. a) – z 2.000.000 zł na jedno i 4.000.000 zł na wszystkie
zdarzenia na 250.000 zł na jedno i 500.000 zł na wszystkie zdarzenia
 ustanowienia dla pozostałych ust. limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
Odpowiedź 82:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 83:
Prosimy o wykreślenie (ubezpieczenie OC) odpowiedzialności „za szkody wynikające z
błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na
naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”
Odpowiedź 83:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 84:
Prosimy o wykreślenie (ubezpieczenie OC) odpowiedzialności „za szkody wyrządzone pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność”.
Odpowiedź 84:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i ogłoszenia.
Pytanie 85:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.07.2021
Odpowiedź 85:
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie na 27.07.2021r.
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Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x A/a
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