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Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pod nazwą „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2019-2020”  
(zamówienie w trzech częściach) 

nr sprawy IR.271.007.2019.KB 
 
 
 
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” odpowiada na zapytania 
Wykonawców oraz w związku z odpowiedziami na niektóre pytania dokonuje zmiany treści SIWZ do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  
 

 

WYKONAWCA 1: 

W dniu 13.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

1. Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, zarządza, administruje wysypiskiem śmieci. Zamawiający 
posiada jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i administrowany jest on przez 
Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku – jednostkę organizacyjną Gminy Kłobuck. 
PSZOK funkcjonuje w Gminie Kłobuck od III kwartału 2014 r. i znajduje się przy ul. Łąkowej w 
Kłobucku na obszarze 16 arów. W chwili obecnej nie planuje się jego zamknięcia. 
 

2. Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiadani/zarządza/administruje cmentarzem.  
 

3. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę 
o wskazanie które to budynki. 
Odpowiedź: Ze względu na niejednolity charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości  
jednoznacznie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
że lista obiektów o charakterze zabytkowym na wniosek wyłonionego w postępowaniu 
Wykonawcy, zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.  
 

4. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i 
innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. 
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Odpowiedź: Okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację i 
wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego przeprowadzane są dwa razy do roku (dzienniki objazdów). 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że stan nawierzchni jest na bieżąco kontrolowany przez 
pracowników ZDiGK w Kłobucku i w miarę posiadanych środków finansowych wykonywane są 
doraźne remonty nawierzchni, aby zostało zapewnione bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. 
Ponadto, zarządca drogi przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego dróg na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo budowlane (roczne i pięcioletnie). 
 

5. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, 
które w chwili obecnej są nieeksploatowane, pustostany. Prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż na chwilę obecną wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 
budynku są eksploatowane za wyjątkiem obiektu w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej 138. 
Wskazana wartość obiektu do ubezpieczenia to 90 000,00 złotych.  
Jednocześnie wskazuję, iż intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia 
wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu 
ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu 
oraz przyczyn jego wyłączenia. 
 

6. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, 
które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość ubezpieczanych jednostek oraz długi okres obowiązywania 
umowy ubezpieczenia, Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia informacji we 
wnioskowanym zakresie.  Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia 
wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu 
ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu 
oraz przyczyn jego wyłączenia. Na chwilę obecną wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków 
nie ma obiektów wyłączonych z eksploatacji.   
 

7. Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową? (PNL) 
Odpowiedź: Struktura mienia jest rozporoszona po całym mieście. Sumy ubezpieczenia w 
poszczególnych lokalizacjach zostały podane w załączniku 5c, 5d do SIWZ. W związku z tym, że 
wartości są bardzo zbliżone nie można jednoznacznie wskazać obiektu o największej łącznej sumie 
ubezpieczenia odbiegającej od pozostałych budynków. 
 

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

9. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu budynków wraz sumami ubezpieczenia oraz 
jednostkami adresowymi.  
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ramach załączników do SIWZ wskazane zostały sumy 
ubezpieczenia oraz wykaz wybranych budynków i budowli wraz z lokalizacjam. Ze względu na 
dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie danych na dużym poziomie 
szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem faktycznym przez cały okres 
trwania umowy jest bardzo trudne. W związku z tym, w SIWZ zostały wskazane wszystkie 
informacje, za które Zamawiający może wziąć odpowiedzialność w dłuższej perspektywie 
czasowej. 
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10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej inwestora 

proponowany limit 300 000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za 
podwykonawców proponowany limit 300 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

12. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe 
wskutek działania awarii wszelkich urządzeń i  instalacji wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania proponowany limit 300 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odpowiedzialności za szkody z tytułu 
organizowania imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych i innych z uwzględnieniem pokazów 
pirotechniczny- pokazy przeprowadzane przez firmy do tego uprawnione? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. Jednocześnie Zamawiający informuję, że intencją jest, aby pokazy 
pirotechniczne były przeprowadzane przez firmy do tego uprawnione.  
 

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu 
prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo- widowiskowych proponowany limit 300 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

15. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z I części ubezpieczenia kosztów leczenia oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

16. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia komunikacyjnego zassania wody 
przez pracujący silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi? 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że powyższe rozszerzenie nie znajduje swojego pokrycia w 
aktualnym programie ubezpieczeniowym. Włączenie do zakresu ubezpieczenia tego typu szkód 
zostało opisane w ramach warunków fakultatywnych.  
 

17. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli automatycznego pokrycia?  
Nasza propozycja: 
Na podstawie $1 ust 3, bez konieczności opłacenia dodatkowe składki, ubezpieczeniowej, 
Towarzystwo obejmuje ochrona ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, mienie w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w 
okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony 
do Towarzystwa w ciągu 90 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji prowadzonej przez 
Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 
na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest  w rocznym okresie ubezpieczenia do kwoty 
odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 300 000 zł. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w miejscach ubezpieczenia 



Odpowiedzi na pytanie Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.007.2019.KB 
 
 

 
określonych w umowie ubezpieczenia . Mienie którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli 
limit, może być ubezpieczone na zasadach oraz kalkulacji zgodnie z przyjętą ofertą 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

18. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla klauzuli ubezpieczenia mienia 
podczas rozbudowy i przebudowy proponowany limit 300 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

19. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w klauzuli zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych 
Nasza propozycja:  
W pojazdach o sumie ubezpieczenia do 70 000 zł co najmniej jedno atestowane urządzenie 
W pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 70 000 zł do 200 000 zł co najmniej dwa różne 
samodzielne, atestowane urządzenia 
W pojazdach powyżej 200 000 zł wymagane zabezpieczenia ustalana są indywidualnie 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 

WYKONAWCA 2: 

W dniu 13.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 

20. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o dosłanie wykazu pojazdów.   
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ramach załącznika nr 1 do odpowiedzi do SIWZ 
przekazano wykaz pojazdów, który stanowi wykaz pojazdów do oferty.   

WYKONAWCA 3: 

W dniu 14.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

Zadanie nr 1  

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 

21. Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczyciela ze 
przekroczenie poziomu 60% współczynnika szkodowości liczonego na 45 dni przed końcem 
odpowiednio: pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego. Przez współczynnik szkodowości 
rozumie się wyrażony w procentach stosunek sumy szkód wypłaconych oraz rezerw utworzonych 
na szkody niewypłacone do zapłaconej składki, liczony na 45 dni przed końcem każdego okresu 
rozliczeniowego ze wszystkich produktów ubezpieczeniowych zawartych w ramach Umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

22. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu mienia od wszystkich ryzyk, 
łącznie z klauzulami min. 1.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

23. Proszę o podanie wartości największej lokalizacji wraz z wyposażeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 7.  
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24. Pkt 1.4.8 prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego przechowywania mienia bezpośrednio na  
podłodze i dopisanie nie niżej niż 10 cm nad podłogą dla mienia przechowywanego poniżej 
poziomu gruntu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

25. Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o wyłączenia znajdujące się w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wyłączenia wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
wybranego Wykonawcy pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności i nie zawężają zakresu 
wynikającego z SIWZ. Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.  
 

26. Proszę o wykreślenie pkt., 2.2.8., 2.2.10., 2.2.11. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

27. Pkt. 3.3.: proszę o skorygowanie zapisów w ten sposób aby składka dodatkowa była pobierana za 
cały wzrost majątku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

28. Pkt 3.6.3 – prosimy o dopisanie, że każde takie zdarzenie będzie zgłaszane policji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. Zamawiający wskazuje jednak, iż wszelkie szkody, które mają znamiona 
przestępstwa winny być zgłaszane na policję.  
 

29. Proszę o wykreślenie pkt. 3.7.3., 3.7.12., 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

30. Pkt 4.2. - prosimy dopisanie, że zainstalowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że są sprawne.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. Intencją Zamawiającego jest aby zgłoszone mienie posiadały zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były 
sprawne. 
 

B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
łącznie z klauzulami min. 1.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

32. Proszę o wykreślenie pkt: 2.5., 3.20., 3.25., 3.29., 3.30., 3.31., 4.5. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
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33. Proszę o wyodrębnienie z załączonej szkodowości odpowiedzialności cywilnej szkód z tytułu 

zarządzania drogami.  
Odpowiedź: W zakresie szkód związanych z zarzadzaniem drogami w okresie 2017-2019 
wystąpiło 5 szkód z czego 3 zakończyły się wypłatą odszkodowania. Łączna wartość wypłaconego 
odszkodowania to niespełna 1000 złotych.  

 

WYKONAWCA 4: 

W dniu 14.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

34. Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane: 
-rok budowy wszystkich budynków, budowli 
-stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia 
-przeprowadzone remonty ( zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach ) 
W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o 
potwierdzenie: 
- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia ( w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie 
technicznym ( zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego ), a bieżące 
remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone 
do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z 
przepisów prawa  co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość ubezpieczanych jednostek oraz długi okres obowiązywania 
umowy ubezpieczenia, Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia informacji we 
wnioskowanym zakresie. Jednocześnie wskazuje, iż w ramach załączników do SIWZ wskazano 
sumy ubezpieczenia, lokalizacje informacje nt. remontów. Ponadto Zamawiający informuje, że 
przeprowadzanie są  przeglądy przewidziane przepisami prawa.  
 

35. Proszę o wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji z rozbiciem na lokalizacje i sumy 
ubezpieczyciela. Uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w 
wysokości 100.000 zł, franszyza redukcyjna 10 % szkody, min.1.000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5. Zamawiający wyraża zgodę na 
zmianę wysokości franszyzy i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 

36. W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że 
-sprzęt i instalacj p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia 
-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i 
zakonserwowane 
-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem ( jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia )  
oraz oświetlony w porze nocnej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w budynku odłączone są media z w wyjątkiem przyłącza 
wody, które jest nieczynne, nie ma możliwości korzystania wody z budynku. W budynku nie ma 
żadnych maszyn/urządzeń. Obiekt jest zamknięty, ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. 
Budynek nie jest monitorowany. W sąsiedztwie obiektu znajduje się inny obiekt mieszkalny. W 
obiekcie brak instalacji p-poż. Odległość od najbliższej straży pożarnej to ok 1,5 km.  
 

37. Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o 
podanie ich wartości i  konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim 
wypełnieniem: pianką pioluretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o 
szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących 
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przepisów prawa. Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych jeśli występują, z uwzględnieniem 
sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie z 
uwagi na dużą ilość jednostek ubezpieczanych we wspólnym postępowaniu.  Wynika to z 
niejednolitego terminologii stosowanej przez jednostki w księgach rachunkowych. Wykaz 
budynków skazany został w SIWZ wraz z informacjami nt. ich konstrukcji. Zamawiający informuję, 
że na chwilę obecną brak jest zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów.  Zamawiający nie 
wyklucza jednak sytuacji, że w okresie ubezpieczenia zaistnieje konieczność włączenia do 
ubezpieczenia tego typu mienia.  
 

38. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. Jeśli 
są, bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3.  
 

39. Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie 
energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i 
dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który 
może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w 
odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie 
łącznej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe co zostało wskazane w treści definicji budowli w 
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość podmiotów biorących udział 
we wspólnym postępowaniu nie prowadzi zestawienia we wnioskowanym przez Wykonawcę 
zakresie.  
 

40. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada mienia o charakterze artystycznym, 
zabytkowym (dzieł sztuki, eksponatów itp.),  Jeśli tak proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel 
nie odpowiada wg wartości artystycznej ( tzn. wg wartości zabytkowej, muzealnej ), a jedynie 
według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. Jednocześnie proszę o dostarczenie 
wykazu dzieł sztuki, jeśli występują. 
Odpowiedź: Z uwagi na dużą ilość jednostek ubezpieczanych w ramach wspólnego programu nie 
można wykluczyć, iż mienie o charakterze artystycznym, zabytkowym nie jest w posiadaniu 
ubezpieczonych. Jednocześnie Zamawiający wskazał w SIWZ, w punkcie  4.1.4. formę wypłaty 
odszkodowania.  
 

41. Proszę o wykaz budynków i budowli w rozbiciu na poszczególne lokalizacje ( adresy ) i sumy 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie 
danych na dużym poziomie szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem 
faktycznym przez cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. W związku z tym, w SIWZ zostały 
wskazane wszystkie informacje, za które Zamawiający może wziąć odpowiedzialność w dłuższej 
perspektywie czasowej. Zamawiający nie posiada zestawienia we wnioskowanym zakresie. 
Informuje jednocześnie, że w załącznikach do SIWZ wskazano sumy ubezpieczenia w podziale na 
poszczególne jednostki, informacje o wybranych lokalizacjach wraz z ich wartościami.  
 

42. Proszę o wykaz środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego.  
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie 
danych na dużym poziomie szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem 
faktycznym przez cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. Uzyskanie wykazów i przekazanie 
wykazów środków trwałych/mienia ubezpieczonego ze wszystkich jednostek  W związku z tym, w 
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SIWZ zostały wskazane wszystkie informacje, za które Zamawiający może wziąć odpowiedzialność 
w dłuższej perspektywie czasowej. 

 
43. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają 

zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz posiadają aktualne badania i przeglądy zgodne z 
obowiązującymi przepisami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązań, w których: 
a) standard zabezpieczeń ppoż. w ubezpieczanych budynkach był zgodny z wymogami prawa; 
b) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 

środowisku pracy; 
c) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
d) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego, co potwierdzone jest pisemnym protokołem. 
Ze względu na dużą ilość obiektów Zamawiający nie jest w stanie wykazać, że w protokołach z 
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę masę majątkową tego 
rodzaju zastrzeżenia występują, przy czym intencją Zamawiającego jest ich usuwanie w miarę 
posiadanych środków. 

 
44. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W 

przeciwnym wypadku  prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim 
budowa jest etapie, co pozostało do wykonania , kiedy planowane jest zakończenie prac itp. 
Proszę o informację o planowanych inwestycjach budowlanych w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia mienia nie ma 
obiektów w trakcie budowy.  
 

45. Uprzejma prośba o podanie jakie mienie znajduje się pod ziemią – zgodnie z zapisem w SIWZ  
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w zakresie mienia, które znajduje się pod ziemią zaliczyć 
można instalacje kanalizacyjne.              
 

46. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania 
spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 
47. Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas 

prac remontowo – budowlanych: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;  
– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z  
obowiązującymi przepisami  
– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji 
/pokrycia dachu  
– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych 
zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o  ubezpieczenie 
Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla tego ryzyka to 2.000.000 zł 
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej w 
ramach prac rozbudowy/przebudowy prowadzone są przy uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów prawa. Zgodnie z treścią klauzuli realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże 
się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie wpływa na sprawność 
urządzeń p.poż. Zamawiający nie wyraża również zgody na zmianę limitu.  
 

48. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że  intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w 
wyniku działalności człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe co zostało również określone w ramach 
akceptowalnych wyłączeń wskazanych w SIWZ punkt 2.1.18 
 

49. W przypadku wyłączenia zasady proporcji, bardzo proszę o możliwość wprowadzenia poniższego 
zapisu: 
Zasady proporcji nie stosuje się, gdy: 1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze 
ryzyko lub został określony limit odpowiedzialności; lub 2) wartość ubezpieczonego mienia 
w dniu szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej w polisie sumy ubezpieczenia; lub 3) łączna 
wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 50.000 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

50. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie 
zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi 
sortowni, spalarni. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza oraz nie 
administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. Zamawiający odsyła do udzielonej 
odpowiedzi na pytanie nr 1.  
 

51.  W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy 
limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 

52. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przezorna suma ubezpieczenia nie dotyczy limitów i sum 
w systemie na pierwsze ryzyko.  
 

53. Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% szkody min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych 
zmian SIWZ i wprowadzenie zapisu, iż: 

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 
- trakcie rozbudowy, przebudowy 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych  
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni  
-przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
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54. Bardzo proszę o potwierdzenie, że w zakresie  ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do 

rozbiórki.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie zgłoszonego mienia do ubezpieczenia nie 
zgłoszono obiektów przeznaczonych do rozbiórki.  
 

55. W przypadku klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym, uprzejma prośba o 
wprowadzenie zapisu: 
 „..termin oględzin to 3 dni robocze licząc od dnia następnego po zgłoszeniu szkody, pod 
warunkiem, że zgłoszenie miała miejsce w dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00…” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 

 
56. W przypadku klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia - uprzejmie proszę o potwierdzenie, że 

zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby nowe lokalizacje, w których jest prowadzona 
działalność posiadały zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 

57. W przypadku Ubezpieczenie w systemie I ryzyka dróg, placów, chodników, parkingów, sieci 
wodociągowych itp. z limitem odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
bardzo proszę o podanie wysokości sum tego mienia w ramach sum stałych. 
Odpowiedź: z uwagi na dużą ilość jednostek Zamawiający może tylko szacować, iż jest to wartość 
na poziomie ok 40 mln.  

 
58. Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem 

ubezpieczenia  jest ustawowa odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody osobowe lub 
rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem 
działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej ustawowej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
 

59. W przypadku klauzuli reprezentantów proszę o potwierdzenie, że jest tożsama z zapisem w pkt. 
3.30 włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym, umyślnym 
(wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników 
ubezpieczającego/ubezpieczonego bez względu na podstawę zatrudnienia np. umowa o pracę, 
zlecenie, o dzieło i inne, odpowiedzialność w tym zakresie  wynika z treści klauzuli 
reprezentantów z limitem odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia i jednocześnie nie obejmuje ona Burmistrza  Kłobucka. 
Odpowiedź: W zakresie punktu 3.30. włączona została odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 
szczególności zawinionym, umyślnym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub 
zaniechaniem pracowników ubezpieczającego/ubezpieczonego bez względu na podstawę 
zatrudnienia np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło i inne z limitem odpowiedzialności. 
Jednocześnie klauzula reprezentantów, określa iż wina umyślna jest wyłączona w odniesieniu do 
działalności Burmistrza Kłobucka.  
 

60. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, bardzo proszę o 
usunięcie zapisu, że  zakresem ubezpieczenia są objęte również pojazdy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wnioskowanym zakresie i dokonuje 
korekty zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
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61. W przypadku szkód powstałych w związku z zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych, bardzo 

proszę o podanie czy pokazy te są organizowane przez zewnętrzne profesjonalne firmy i czy firmy 
te posiadają ubezpieczenie z tytułu prowadzenia tego typu działalności. 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 13.   
 

62. Uprzejma prośba o wprowadzenie dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z 
przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW sublimitu w wysokości 500.000,00 zł na 
jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.  Jeśli Zamawiający nie wyraża 
zgody, proszę o podanie wysokości akceptowalnego sublimitu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na zmianę we wnioskowanym zakresie zgodnie z 
załącznikiem „ZMIANY SIWZ”. Zamawiający wprowadza limit w zakresie punkt 3.25. w wysokości 
1.000.000,00 złotych.  
 

63. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  związanych  ze 
sportami motorowymi, motoro-wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi. Jednocześnie 
bardzo proszę o udostępnienie kalendarza imprez masowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający nie dysponuje kalendarzem imprez 
masowych organizowanych przez jednostki biorące udział we wspólnym postępowaniu.   
 

64. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 

65. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma wysypiska śmieci. Jeśli jednak 
występuję proszę o podanie czy jest szczelne, używane czy zamknięte, czy jest zrekultywowane. 
Jaki  zostaje wprowadzony podlimit z tego tytułu. 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.  

 
66. W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że 

Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia: 
 

a)  spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub 
rachunek);  
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, 
doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju 
płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  
d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich 
i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  
e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń 
lub gwarancji;  
f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, 
lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności 
kontrolnych; 
g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  
h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  
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i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych;  
j) związane ze stosunkiem pracy;  
k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

        l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.  
        Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej  w 

wysokości 10% szkody min. 1000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający określił wyłączenia w ramach klauzuli czystych strat majątkowych. 
Jednocześnie wskazuje, że wyraża zgodę tylko na te, które nie stoją w sprzeczności z SIWZ i nie 
zawężają zakresu ubezpieczenia.  

 
67. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych: 

Odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej 
formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz 
koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji 
zanieczyszczających, w tym poniesione przez Gminę oraz podmioty objęte wspólnym 
postępowaniem, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 

68. Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli IT: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:  
1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia 

jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie 
wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych 
w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów 
komputerowych lub oprogramowania,  

        lub 
2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt 

komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej 
utraty lub fizycznego uszkodzenia.  

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie 
jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, 
oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub 
uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek 
postanowienia niniejszej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 

 
69. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają 

OWU wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie 
mają ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, pod warunkiem, że nie 
ograniczają i nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 
 

W dniu 15.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 
NNW 
 
 

70. Czy zwrot poniesionych kosztów leczenia powypadkowego może być do wysokości 5 tys zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

71. Czy zwrot poniesionych kosztów w związku z rehabilitacją ubezpieczonego po jego hospitalizacji 
może być do wysokości 5 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

72. Czy zwrot kosztów naprawy lub nabycia zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych może być do wysokości 5.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

73. Czy zwrot kosztów operacji plastycznych jest po NW? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia NNW oczekuje zwrotu kosztów 
operacji po nieszczęśliwym wypadku.  
 

74. Czy jest możliwość wykreślenia wizyta lekarza i pielęgniarki, dostarczenie do miejsca pobytu 
leków, transport z miejsca pobytu do placówki medycznej i odwrotnie, pomoc domowa, pomoc 
psychologiczna. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

 
NNW strażaków wariant bezimienny 
 

75. Czy jest możliwość ograniczenie zakresu czasowego do wypadków zaistniałych w następstwie 
czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czasowy zakres ochrony ograniczony został zgodnie z 
SIWZ do zdarzeń powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeń (przez 
ćwiczenia rozumie się również zawody) pożarniczych bądź  w drodze z domu do tej akcji lub na 
ćwiczenia, albo w drodze powrotnej do domu z akcji ratowniczej lub ćwiczeń. 

 
 

WYKONAWCA 5: 

W dniu 15.03.2019r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

Ogólne 

 
 

76. Szkodowość – prośba o informację na jaki dzień została przedstawiona szkodowość. 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z informacją w SIWZ szkodowość odnosi się do 
okresu styczeń 2019r  
 

77. Rozdział V SIWZ punkt 4 – prosimy o potwierdzenie, że zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą 
obu stron ( Zamawiającego i Wykonawcy). 
Odpowiedzi: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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78. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności zostały ustalone na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszelkie limity odpowiedzialności zostały ustalone na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

79. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 
postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia o ile nie będą stały w 
sprzeczności z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający odwołuje do odpowiedzi udzielonej na pytanie 69. 
 

80. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.03.2019. 
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin na składanie ofert na dzień 22.03.2019r.  
 

81. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny 
okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych (OC),  
jednostki organizacyjne, lokalizacje  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z 
wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów 
ubezpieczeniowych (OC),  jednostki organizacyjne, lokalizacje.  
 

 
Zadanie 1 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 
82. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o wprowadzenia limitu 

odpowiedzialności w wys. 1.000.000 zł na wszystkie nowe lokalizacje. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie.  
 

83. Klauzula rezygnacji z regresu – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy szkód wyrządzonych 
umyślnie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie.  
 

84. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji 
do FLEXY oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 10.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 35.  
 

85. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny 
lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z 
eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie 
stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego 
wyłączenia. Jednocześnie Zamawiający odwołuje do odpowiedzi udzielonej na pytania 5,35,36. 
 

86. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków i budowli 
wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do 
likwidacji/rozbiórki. 
Odpowiedź: Intencją nie jest ograniczenie zakresu w ramach przedmiotowej klauzuli.  
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87. Prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji 
Zamawiający spełnia następujące warunki: 
a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 
b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie 
i gotowe do użycia, 
d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para 
Odpowiedź: Zamawiający odwołuje do odpowiedzi na pytanie nr 36.  
 

88. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki lub budowle nie posiadające pozwolenia na 
użytkowanie (proszę o podanie powodów braku pozwolenia)? Proszę o wykaz 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki lub 
budowle posiadały pozwolenia na użytkowanie.  
 

89. Prośba o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje, budynki i budowle spełniają przepisy prawa w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i 
budowle spełniały przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
  

90. Prosimy o przekazanie wykazu szklarni i hal namiotowych zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze 
wskazaniem ich wartości i lokalizacji.  
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną brak jest zgłoszonych do ubezpieczenia 
szklarni i hal namiotowych. Zamawiający nie wyklucza jednak sytuacji w okresie ubezpieczenia, 
gdy zaistnieje konieczności włączenia ich do ubezpieczenia. 
 

91. Prosimy o wykaz wiat przystankowych zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi zestawienia we wnioskowanym zakresie.  
 

92. Prosimy o wykaz szklarni zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną brak jest zgłoszonych do ubezpieczenia 
szklarni. Zamawiający nie wyklucza jednak sytuacji w okresie ubezpieczenia, gdy zaistnieje 
konieczności włączenia ich do ubezpieczenia. 
 

93. W  odniesieniu do szklarni wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód z tytułu gradu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie.  
 

94. Prosimy o wykaz sieci elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych oraz 
wskazanie ich wartości. 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie 
danych na dużym poziomie szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem 
faktycznym przez cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. W związku z tym, w SIWZ zostały 
wskazane wszystkie informacje, za które Zamawiający może wziąć odpowiedzialność w dłuższej 
perspektywie czasowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we 
wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. 
 

95. Prosimy o wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wskazanie jego wartości. 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie 
danych na dużym poziomie szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem 
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faktycznym przez cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. Zamawiający nie sporządził 
wykazu we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.  
 

96. Prosimy o wykaz mienia o charakterze zabytkowym ze wskazaniem jego wartości. 
Odpowiedź: Lista obiektów o charakterze zabytkowym na wniosek wyłonionego w postępowaniu 
Wykonawcy, zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego. Ze względu na niejednolity 
charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości jego przedstawienia z uwzględnieniem 
wnioskowanych informacji. 
 

97. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych 
przez Zamawiającego wyłączeń o następujące: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku testów i prób gorących. 
Przez próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego obiektu pod pełnym 
obciążeniem lub ruch próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń wytwarzających lub 
przetwarzających prąd, próbami gorącymi jest podłączenie ich do siebie lub innego źródła 
zasilania.  
Odpowiedź: Wskazane powyżej wyłączenie wskazane zostało w SIWZ.  
 

98. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych 
przez Zamawiającego wyłączeń o następujące: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane błędami projektowymi oraz błędami w 
wykonawstwie/budowie/montażu obiektu budowlanego oraz maszyn i urządzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie SIWZ. Jednocześnie wskazuje, iż 
w ramach akceptowalnych wyłączeń wskazanych w SIWZ znajduje się wyłączenie: 2.1.15. wadami 
konstrukcyjnymi lub projektowymi, z uwzględnieniem, że dla mienia określonego w pkt 1.1.5 
niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania, 
 

99. Prosimy o potwierdzenie, że zawał wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z 
eksploatacji) jest poza zakresem ubezpieczenia, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zawał wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i 
wyłączonych z eksploatacji) jest poza zakresem ubezpieczenia.  
 

100. Proszę o podanie planów odnośnie remontów, adaptacji lub przebudowy budynków we 
wnioskowanym okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Plany dotyczące remontów lub przebudowy obiektów Gminy Kłobuck zostały 
uwzględnione w załącznikach do Budżetu Gminy dostępnym na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. 
 

101. Klauzula Katastrofy budowlanej – prosimy o akceptację następujących zapisów 
dodatkowych: wyłączenie dotyczące braku odpowiedzialności w odniesieniu do obiektów nie 
posiadających aktualnej książki obiektu z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego 
obiektu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

102. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia w zakresie obligatoryjnym SIWZ nie zostały 
zgłoszone drogi i inne budowle inżynierii lądowej. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczanie wszystkich dróg miejskich, ani tego 
typu obiektów, z zastrzeżeniem postanowień warunków fakultatywnych, jednak z uwagi na 
bardzo dużą różnorodność posiadanego mienia oraz niejednolity sposób prowadzenia wykazów 
(głównie niejednolite nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest w stanie 
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wykluczyć, iż w ramach sum ubezpieczenia zostały wskazane pojedyncze odcinki dróg, place lub 
obiekty inżynieryjne. 
 

103. Jeśli do ubezpieczenia w zakresie obligatoryjnym zostały zgłoszone drogi oraz inne 
budowle inżynierii lądowej – prosimy o wyłączenie szkód polegających na pękaniu mrozowym/ 
dziur w drogach/chodnikach/mostach itp. na skutek pękania mrozowego / oddziaływania niskich 
temperatur. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ zgodnie z załącznikiem „ZMIANA 
SIWZ” 
 

104. Zakres fakultatywny - prosimy o akceptację zakresu wg ryzyk nazwanych (zakresu 
pełnego tj pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku 
powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, 
upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

105. Zakres fakultatywny - prosimy o wyłączenie szkód polegających na pękaniu mrozowym/ 
dziur w drogach/chodnikach/mostach itp. na skutek pękania mrozowego / oddziaływania niskich 
temperatur. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na powyższe ograniczenie w ramach warunków 
podstawowych i wprowadził zmianę do akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem 
„ZMIANA SIWZ” 
 

106. Czy drogi publiczne i mosty były dotknięte szkodami powodziowymi po roku 1997 i jakie 
były wartości szkód ? 
Odpowiedź: Po 1997 roku drogi publiczne i mosty nie były dotknięte szkodami powodziowymi i nie 
były wypłacane z tego tytułu ubezpieczenia. 
 

107. Dokumenty – prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na zakres ryzyk nazwanych w 
zakresie pełnym: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia 
dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z osuszaniem, 
odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń: 
pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku 
powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, 
upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

108. Prośba o rozszerzenie katalogu akceptowalnych wyłączeń o szkody: 

 powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez 
dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej 
szkody, 

 takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, 
polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, 
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 Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego 

w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi 
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego; 

 Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych 
ochroną, takie jak utrata zysku, utrata rynku itp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ zgodnie z załącznikiem „ZMIANA 
SIWZ”. powyższe wyłączenia miały również zastosowanie w ramach poprzedniego programu 
ubezpieczeniowego.  

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

109. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z:  
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza oraz nie 
administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na 
pytanie nr 1.  
 

110. Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności dla punktów 2.4 i 2.5 oraz 
klauzuli wykonywania władzy publicznej w wys. 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. Wysokości limitów wskazanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej są analogiczne jak w ramach poprzedniego programu ubezpieczeniowego.  

 
111. Prosimy o usunięcie zapisów kreujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z 

tytułu zarządzania nieruchomościami  (innymi niż należące do Gminy Kłobuck i Sk. Państwa). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. W ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności, posiadania i 
użytkowania mienia Zamawiający oczekuje m.in. ochrony ubezpieczeniowej w związku z 
działalnością polegającą na zarządzania nieruchomościami, należącymi do Gminy oraz Skarbu 
Państwa. Ponadto Zamawiający oczekuje aby przedmiotowe ubezpieczenie stanowiło 
ubezpieczenie nadwyżkowe, w razie wyczerpania SG wynikającej z ubezpieczenia OC 
obowiązkowego zarządcy nieruchomości. 
 

112. W przypadku braku zgody na pytanie numer 33 prosimy o ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia z tytułu zarządzania nieruchomościami do szkód rzeczowych i osobowych ( z 
wyłączeniem czystych strat finansowych).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

113. W celu oceny ryzyka dla tego zakresu prosimy o podanie następujących informacji: 

 Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych 
niż należnych do GK i Sk. Państwa) 

 Ilość budynków będących w zarządzaniu w podziale na nieruchomości mieszkalne  i 
nieruchomości komercyjne. 

 Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy  z tytułu zarządzania nieruchomościami 
(innych niż należących do GK i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne  i 
nieruchomości komercyjne 
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 Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce  z tytułu zarządzania nieruchomościami 

(innych niż należących do GK i Sk. Państwa)  w podziale na nieruchomości mieszkalne  i 
nieruchomości komercyjne 

 Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za 
minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). 
Prosimy o wyodrębnienie  tych zobowiązań z ogólnego zestawienia  szkodowości. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zarządza innymi nieruchomościami aniżeli należącymi 
do Gminy Kłobuck i Skarbu Państwa. 

 
114. Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla punktów 3.14., 3.15., 

3.16. w wys. 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ 
nie ulegają zmianie. 
 

115. Prosimy o wskazanie szkodowości w ciągu ostatnich 3 lat z tytułu zarządzania 
nieruchomościami nie należącymi do Gminy oraz skarbu Państwa (nie było to objęte 
dotychczasowym programem ubezpieczenia). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zarządza innymi nieruchomościami aniżeli należącymi 
do Gminy Kłobuck i Skarbu Państwa. Zakres ubezpieczenia w tej kwestii pozostał bez zmian.  
 

116. Prosimy o informację: 
 

 Rodzaje najbliższych obszarów podlegających ustawie o ochronie przyrody oraz odległości   
od: 
Parków Narodowych 
Rezerwatów 
Obszarów Natura 2000 

 Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, gleby w 
tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)? 

 Czy wystąpiła na terenie Gminy wystąpiła jakakolwiek poważna awaria, której konsekwencją 
była szkoda w środowisku? Jeśli tak to proszę podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, 
kiedy nastąpiła. (Może być w formie załącznika) 

 Czy były jakiekolwiek i kiedykolwiek decyzje lub nakazy dotyczące ograniczenia oddziaływania 
na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego? Jeśli tak to proszę podać 
szczegóły 

 Czy w ostatnich 3-ch latach były zgłaszane wobec GK  jakiekolwiek roszczenia związane z 
zanieczyszczeniem środowiska? Proszę podać szczegóły, niezależnie od tego czy w tym czasie 
roszczenia te były objęte ubezpieczeniem i czy Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie 

 Czy na terenie GK znajduje się składowisko odpadów niebezpiecznych,  prosimy o informacje 
także , jeżeli takie składowisko, aktualnie nie funkcjonuje, natomiast znajdowało się na tym 
obszarze uprzednio 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na terenie Gminy Kłobuck zlokalizowane  są następujące 
obszary podlegające ochronie : 

• rezerwat przyrody „Dębowa Góra”.  Został on utworzony w 1953 roku na obszarze o 
powierzchni 5,43 ha w celu zachowania fragmentu naturalnego, wielogatunkowego lasu 
mieszanego ze znacznym udziałem starodrzewu dębowego w wieku około 200 lat. Obszar 
rezerwatu położony jest na wzgórzu na wysokości 260-284 m n.p.m, 

• 5 obiektów -  pomników przyrody (okazałe drzewa z gatunku dąb szypułkowy, obręb Zakrzew 
i Rybno, użytek ekologiczny „Czarne Bagno”, który został utworzony w 1996 roku. Użytek 
zajmuje powierzchnię 2,47 ha i leży na terenie Nadleśnictwa Kłobuck. Zajmuje on podmokłe 
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tereny i jest niezwykle atrakcyjny pod względem ornitologicznym, obszar zaliczany do sieci 
Natura 2000 - Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025. Obszar ten powierzchni 5,6 ha 
zlokalizowany jest przy północno-wschodniej granicy gminy. 

• Gmina prowadzi kontrole w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. 
• Wydział GOR nie wydawał decyzji dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowisko lub 

przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 
• Wydział nie posiada informacji n/t roszczeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. 

 
117. Prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z 

tytułu posiadania i administrowania: 
 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  
 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem jednego z budynków wyłączonych z 
eksploatacji opisanego w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5 oraz 36.  

 
118. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą: 

 oczyszczalnia ścieków  

 usługi wodno – kanalizacyjne (jeżeli tak, prosimy o podanie łącznej  długości sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie działalności ubezpieczenie nie wchodzą 
oczyszczalnie ścieków oraz sługi wodno-kanalizacyjne.  

 


