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Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi

Czernikowo, dnia 16.03.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
n r post. 528710-N-2018

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 528710-N-2018 z dnia 09.03.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania pn. „ Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 
zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz 
z jednostkami organizacyjnymi”.

L.p. Pytanie Odpowiedź

1

Czy Ubezpieczający planuje lub jest w trakcie wykonywania 
remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze 
w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o 
wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są 
planowane.

Zamawiający informuję, że w chwili obecnej realizuje zadanie pn. „Adaptacja 
części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”. Wartość 
robót budowlanych brutto 1 423 500 zł. W wartości tej uwzględniony jest plac 
zabaw, który powstanie na otaczającym terenie.

Termin zakończenia robót 10.07.2018 r.

Zamawiający informuje, że ogłasza także przetarg na wykonanie tzw. ośmiu 
punktów odpoczynku w ramach zadania pn. „Szlakiem natury, szlakiem 
przeszłości - Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy
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Czernikowo”. W ramach zadania w 4 punktach zostaną wykonane po 2 wiaty, 
a w 4 po 1 wiacie o wymiarach 4,50x6,70 m w konstrukcji żelbetowej (słupy)
1 drewnianej dwuspadowej konstrukcji dachu krytej blachodachówką. 
Nawierzchnia utwardzona kostką betonową. Wiaty wyposażone w dwa 8- 
osobowe stoły z ławami wykonane w konstrukcji murowanej z drewnianym 
blatem i siedziskami, stojak rowerowy na 5 pojazdów, kosz na śmieci oraz
2 tablice edukacyjne. Szacowana wartość zamówienia 480 tys. zł brutto.

Przewidywany termin realizacji wrzesień 2018.

2 Czy Zamawiający jest w posiadaniu budynków/budowli 
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak, to proszę 
o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada budynków/budowli 
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

3

W przypadku posiadania budynków 
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji prosimy 
przedstawienie aktualnej dokumentacji fotograficznej budynków 
nieużytkowanych oraz o podanie następujących informacji:

• Czy w budynkach nieużytkowanych podłączone są media?
• W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach

nieużytkowanych i jaki jest ich stan techniczny?
• Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach 

nieużytkowanych?
• Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru 

zabytków?
• Czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane, 

jeśli tak w jaki sposób?
• Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
• Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
• Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków 

nieużytkowanych?

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

4 Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej 
się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów,

Zamawiający informuje, że korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się 
zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Czas reakcji
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placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w 
zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w 
ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

na zagrożenie zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa.

5

Proszę o potwierdzenie, że kiedy w zakresie mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się 
ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane 
zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności 
człowieka.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkód spowodowanych zapadaniem 
i osuwaniem się ziemi wyłączone są szkody wyrządzone działalnością 
człowieka.

6
Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły 
podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie 
lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość 
wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy po roku 1996 wystąpiły lokalne 
podtopienia. Jednocześnie informuje, że mienie wykazane do ubezpieczenia nie 
znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.

7 Proszę o podanie wartości najdroższej lokalizacji (PML). Zamawiający informuje, że najdroższa lokalizacja występuje na ul. 
Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo (Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w Czernikowie) Wartość PML wynosi: 6 916 753,04 zł.

8
Czy w zakresie przeprowadzania pokazów sztucznych ogni 
zamawiający korzysta z profesjonalnej firmy wykonującej tego 
rodzaju zlecenia, oraz czy taka firma posiada polisę ubezpieczenia 
OC z tytułu wykonywanej działalności?

Zamawiający potwierdza, że co do zasady przy organizacji imprez 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni 
przeprowadzane są przez podmioty profesjonalnie zajmującymi się takimi 
pokazami.

9 Prosimy o informację, czy w budynkach powyżej 50 lat były 
przeprowadzane remonty generalne. Jeżeli tak, to kiedy i w jakim 
zakresie.

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje które posiada w zakresie 
przeprowadzonych remontów określone są w Załączniku nr 8 do SIWZ.

10 Czy Zamawiający jest w posiadaniu mienia zabytkowego/objętego 
ochroną konserwatora zabytków? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego 
mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że nie jest posiadaniu mienia zabytkowego/objętego 
ochroną konserwatora zabytków

11 Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, 
prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji 
mostów, wykaz przeprowadzanych remontów.

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mostów.
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12 Czy zamawiający potwierdza, że nie
posiada/administruje/zarządza składowiskiem śmieci i sortownią 
odpadów.

Zamawiający potwierdza, że nie posiada/administruje/zarządza składowiskiem 
śmieci i sortownią odpadów.

13

Prosimy o podanie czy na terenie gminy znajdują się punkty 
selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie 
lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, 
rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego 
przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i 
p/kradzieżowych.

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy znajduje się punkt selektywnej 
zbiórki odpadów. Nie stanowi on przedmiotu ubezpieczenia.

14 Prosimy o dołączenie do siwz wykazu budowli ( w tym m.in. 
stragany, kioski, namioty) wraz z opisem oraz wartościami 
poszczególnego mienia.

Wykaz budowli stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień do SIWZ.

15 Prosimy o dołączenie do siwz wykazu solarów, podanie ich 
jednostkowej wartości, lokalizacji oraz informacji czy wystąpiły 
szkody z tego ryzyka.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza solarów do 
ubezpieczenia.

16

Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 zł do zapisu:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, 
wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku 
z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną 
ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem 
losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

17

Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 zł do zapisu:

„Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku 
z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych 
w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez 
okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, 
w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, 
czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową,

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
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a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych -  
wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), 
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.

18

Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 zł do zapisu:

„odpowiedzialność cywilną kontraktową i deliktową z tytułu 
zawieranych umów na dostawę wody o odpowiednich 
parametrach i ciśnieniu i odbiór ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015, poz. 139) 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda zdatna do picia i na 
potrzeby gospodarcze, bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

19

Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 do zapisu:

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
drzewostan na terenach, których właścicielem (posiadaczem, 
zarządcą) jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność, 
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania 
ofert na dzień 22.03.2018?

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 
20.03.2018 r.

22 Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000,00 zł do całej klauzuli 
usunięcia przyczyn awarii.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

23 Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych 
klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

24 Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty 
spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają 
przepisów prawa.
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prawa. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed 
składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do 
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu 
lustracji z Zamawiającym).

25

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu 
ubezpieczeń -  prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony 
(co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w 
SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o 
wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte 
ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o 
wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był 
analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych 
różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń -  prosimy o ich 
wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w 
poprzednich umowach ubezpieczenia

Zamawiający informuje, ż e :

a) był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ,

b) wszystkie zgłoszone obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 
ubezpieczeniową,

c) istotną różnicą jest zmiana systemu ubezpieczenia mienia z ryzyk nazwanych 
na ubezpieczenie mienia w zakresie ryzyk nienazwanych.,

d) poziom franszyz i udziałów własnych był zbliżony do obecnego określonego 
w SIWZ.

26

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w 
niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SIWZ.

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy.

27
W odniesieniu do klauzuli robot budowlano -  montażowych 
prosimy o jej rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z 
prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych 
lokalizacji robót budowlano -  montażowych pod warunkiem, że

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
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prace te:

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych 
lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający 
zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w 
istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również 
wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim 
następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia 
prac.”

28

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy ojej 
rozszerzenie o zapis:

Z odpowiedzialności, wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie 
przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na 
budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych 
w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

29

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o zmianę z: 
„Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone 
umyślnie przez reprezentantów” na

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy 
umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez 
reprezentantów...”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

30 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli strajków i 
zamieszek.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
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31

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
W przeciwnym wypadku -  prosimy o wskazanie mienia nie 
spełniającego ww. warunków.

Zamawiający informuje że na chwilę obecną nie zgłasza mienia wyłączonego z 
eksploatacji. Jednocześnie informuje, że nie ma wiedzy o mieniu w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym.

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed 
składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do 
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu 
lustracji z Zamawiającym).

32

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako 
miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła 
powódź lub lokalne podtopienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie 
lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy po roku 1996 wystąpiły lokalne 
podtopienia. Jednocześnie informuje, że mienie wykazane do ubezpieczenia nie 
znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.

33 W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie 
przyczyn szkód.

Zamawiający informuje, że głównymi przyczynami szkód majątkowych były 
zalania, przepięcia oraz wyładowania atmosferyczne.

34

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia: 
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, 
nieprzewidziane i niezależne od woli (...)”
prosimy o dopisanie sformułowania: (dotyczy ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk.
„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU 
wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie 
przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Jednocześnie informuje, 
że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

35
W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem 
(„ zabór w celu przewłaszczenia ubezpieczonego mienia w 
następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub 
niematerialnej....” Prosimy o wykreślenie słów „lub

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

8
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niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia 
„przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego 
odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę 
kradzieżową”

36

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i zapisu: „ 
wyłączenia OWU lub SWU wykonawcy dotyczące powyższych 
kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu 
ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w 
wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie 
przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń 
zakresowych określonych w OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obowiązują wyłączenia 
zgodnie z ogólnymi lub szczególnymi warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 
Wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy.

37

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności 
wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy 
zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 
przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w 
SIWZ)

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 
Wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy.

38

W odniesieniu do zapisów SIWZ „Jeżeli ogólne lub szczególne 
warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 
przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z 
włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w 
tabeli sumy ubezpieczenia wówczas zastosowanie mają wyłącznie 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia” prosimy o zmianę stanowiska i potwierdzenie, że 
do umowy będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

39

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem

Zamawiający informuje, że nie wnioskuje w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej o ubezpieczenie działalności medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
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świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami 
służby zdrowia.

40

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem.

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem.

41

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” 
prosimy o :

bjpotwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące 
sporty motorowe, motorowodne, lotnicze

c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z 
włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, 
pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę 
profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty 
motorowe, motorowodne, lotnicze. Jednocześnie informuje, że co do zasady 
przy organizacji imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, 
pokazy sztucznych ogni przeprowadzane są przez podmioty profesjonalnie 
zajmującymi się takimi pokazami.

42

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” 
prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy 
obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego 
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, 
związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 
których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze 
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza 
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 
uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego 
ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

10
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43

Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie 
franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i 
udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych 
umowach.

Zamawiający informuje, że :
a) był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ,
b) wszystkie zgłoszone obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 
ubezpieczeniową,
c) istotną różnicą jest zmiana systemu ubezpieczenia mienia z ryzyk nazwanych 
na ubezpieczenie mienia w zakresie ryzyk nienazwanych.,
d) poziom franszyz i udziałów własnych był zbliżony do obecnego określonego 
w SIWZ.

44

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o 
odpowiedź -  czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był 
ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 
istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń -  
prosimy o ich wskazanie.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 43.

45

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z 
zarządzaniem drogami... prosimy o informację -  jaki jest stan 
techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił 
fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na 
lata kolejne?

Zamawiający informuje, że remonty przeprowadzane są na bieżąco. Informacja 
na temat budżetu remontu dróg zawarta jest na stronie Zamawiającego.

46
W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o wyłączenie z zakresu 
szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i 
innych encefalopatii gąbczastych.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego 
ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

47 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli 
automatycznego pokrycia OC

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

48

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z 
ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę 
na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, 
jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie ma 
zastosowania do ub. OC.

Zamawiający potwierdza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych 
będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego 
bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień.
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49

Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o 
potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod 
warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi 
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w 
obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają 
przepisów prawa.

50

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez 
ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków 
rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę 
Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, 
to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają 
ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie 
obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników 
ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można 
przypisać za nie winę Ubezpieczonym.

51

Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, 
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez 
masowych, np. kulturalnych, sportowo -  rekreacyjnych, 
artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających 
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów -  prosimy o 
wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela 
regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż 
Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w 
przypadku winy umyślnej).

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego 
ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.

52 W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku akcji 
protestacyjnych, strajków, zamieszek.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

53

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o 
wprowadzenie zastrzeżenia, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
szkód kradzieżowych, jeżeli po opuszczeniu pojazdu przez 
Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:

a) pozostawiono w pojeździe dokumenty pojazdu lub kluczyki, 
karty kodowe lub sterowniki umożliwiające otwarcie lub

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego 
ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
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uruchomienie pojazdu,

b) nie zabezpieczono poza pojazdem dokumentów pojazdu, 
kluczyków, kart kodowych lub sterowników umożliwiających 
otwarcie lub uruchomienie pojazdu,

c) nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego 
konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich określonych w umowie 
ubezpieczenia urządzeń przeciwkradzieżowych, chyba że nie 
miało to wpływu na powstanie wypadku ubezpieczeniowego; 
wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda kradzieżowa 
powstała z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego 
użycia przemocy lub dokonana została poprzez doprowadzenie 
Ubezpieczonego.

54
W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o usunięcie z 
pkt. 4.9. stwierdzenia:

„i będzie wypłacany ponad sumę ubezpieczenia”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

55
W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o usunięcie z 
pkt. 4.10. stwierdzenia:

„ponad sumę ubezpieczenia”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

W odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje 
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień do SIWZ jest Załącznik nr 1, dotyczący wykazu budowli.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
wiążące przy składaniu ofert.

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 1

W

będą
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