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Kłobuck, dnia 20 marca 2017r. 
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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 2017-2019”  
(zamówienie w trzech częściach) 

nr sprawy IR.271.011.2017.LP 
 
 
 
 
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 15.03.2017r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 
Pytanie nr 1 
Szkodowość – prośba o informację na jaki dzień została przedstawiona szkodowość. 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z informacją w SIWZ szkodowość odnosi się do okresu 
grudzień 2016r. Zaktualizowana szkodowość została przedstawiona w załącznikach nr 2 (zaświadczenie 
potwierdzone na dzień 16.03.2017r.), 3, 4.  
 
Pytanie nr 2 
Rozdział V SIWZ punkt 4 – prosimy o potwierdzenie, że zmiany mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron ( Zamawiającego i Wykonawcy). 
Odpowiedzi: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 3 
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. 
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Pytanie nr 4 
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 potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 
postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia o ile nie będą stały w sprzeczności z 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.03.2017. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i ustala termin na dzień 24.03.2017r. 
do godziny 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 10:00. Otwarcie odbędzie 
się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 33 
 
Pytanie nr 6 
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 

Pytanie nr 7  
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.  
 
Pytanie nr 8  
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.  
 
Pytanie nr 9 
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 nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 10 
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. 
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Pytanie nr 11 
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.  
 
Pytanie nr 12 
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: Ze względu na dużą ilość jednostek Zamawiający nie może jednoznacznie potwierdzić 
powyższego. 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. 
Intencją Zamawiającego jest również odpowiednie zabezpieczenie tego typu obiektów.  
 
Pytanie nr 13 
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.  
 
Pytanie nr 14 
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. 
 
Pytanie nr 15 
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. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o wykaz wiat przystankowych zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi zestawienia we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie nr 17 
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. 
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Pytanie nr 18 
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.  
 
Pytanie nr 19 
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. 

 
Pytanie nr 20 
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 faktycznym przez 
cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. Zamawiający nie sporządził wykazu we wnioskowanym 
przez Wykonawcę zakresie.  
 
Pytanie nr 21 
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. 
 
Pytanie nr 22 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez 
Zamawiającego wyłączeń o następujące: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących 
przepisach prawa, Polskich Normach  i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody 
lub jej rozmiar. 
 

Pytanie nr 23 
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.  

 

Pytanie nr 24 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o rozszerzenie katalogu akceptowalnych przez 
Zamawiającego wyłączeń o następujące: 
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Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane błędami projektowymi oraz błędami w 
wykonawstwie/budowie/montażu obiektu budowlanego oraz maszyn i urządzeń. 
Odpowiedź na pytanie nr 22, 23, 24: Zamawiający potwierdza rozszerzenie katalogu akceptowalnych 
wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ zgodnie z załącznikiem „ZMIANA SIWZ” 
 
Pytanie nr 25 
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.  
 
Pytanie nr 26 
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. 
 
Pytanie nr 27 
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. 
 
Pytanie nr 28 
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, jednak z uwagi na bardzo dużą różnorodność posiadanego mienia oraz niejednolity sposób 
prowadzenia wykazów (głównie niejednolite nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest 
w stanie wykluczyć, iż w ramach sum ubezpieczenia zostały wskazane pojedyncze odcinki dróg, place lub 
obiekty inżynieryjne. 
 
Pytanie nr 29 
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” 
 
Pytanie nr 30 
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. 
 
Pytanie nr 31 
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 
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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. 
 

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 

Pytanie nr 32 
Prosimy o wykaz elektroniki zainstalowanej na zewnątrz (1.2.10) oraz informację w jaki sposób została 
zamontowana. Co ma stanowić zabezpieczenie przeciwkradzieżowe? Na jakiej wysokości jest 
zamontowane, czy jest tam monitoring? 
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość ubezpieczanych jednostek, biorąc pod uwagę również niejednolite 
nazewnictwo funkcjonujące w wykazach środków trwałych oraz stosowane skróty w poszczególnych 
nazwach, nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie wartości poszczególnych kategorii mienia w 
oczekiwanym przez Wykonawcę zakresie. 
 
Pytanie nr 33 
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, 
- 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. 
Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT - W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za 
szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub 
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez 
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,  
w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub 
zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 
2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz  
z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia –
szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w zakresie akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem 
ZMIANY SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT 
– nie stoi ona w sprzeczności z SIWZ.  
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Pytanie nr 34 
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. 
Gmina posiada Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy 
mogą dostarczać odpady selektywnie zebrane, jak: szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony, odpady zielone, tekstylia oraz popiół z palenisk. W/w odpady odbierane są sukcesywnie przez 
firmę której Gmina Kłobuck powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla punktów 2.4 i 2.5 w wys. 1.000.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 
Pytanie nr 36 
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. 
 
Pytanie nr 37 
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. 
 
Pytanie nr 38 
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 

 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 



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

8 
 

 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. 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o wprowadzenie 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. 

Pytanie nr 40 
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.  

 
Pytanie nr 41 
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 GK 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, 

• 4 obiekty -  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 
tereny i jest niezwykle atrakcyjny pod względem ornitologicznym, obszar zaliczany do sieci 



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

9 
 

Natura 2000 - Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025. Obszar ten o 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. 
 

Pytanie nr 42 
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.  
 

Pytanie nr 43 
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 usługi wodno-kanalizacyjne.  

 
NNW  

Pytanie nr 44 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu w dobrowolnym ubezpieczeniu NNW OSP: dotyczące jednorazowego 
świadczenia szpitalnego o: wypłata następuje pod warunkiem, że poszkodowany hospitalizowanym był co 
najmniej przez 24h.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody we wnioskowanym zakresie. 

Zadanie 3 Ubezpieczenia komunikacyjne 

Pytanie nr 45 
Prosimy o przesłanie załącznika – wykaz pojazdów w formie edytowalnej (Excel). 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykaz pojazdów w formie edytowanej. Zaznacza również, iż 
dokonał zmiany rodzaju pojazdu - Opel, X83, Vivaro- B SKL 07270; było autobus szkody jest samochód 
osobowy.   
 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) 

 

Pytanie nr 46 
Punkt 4.6. – prosimy o dopisanie – „Jeśli zgłoszenie nastąpi w dniu wolnym od pracy  
(lub w sobotę – potwierdzenie zostanie wystawione w następnym dniu roboczym”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody we wnioskowanym zakresie. Zamawiający wskaże 
wybranemu wykonawcy na jakie pojazdu winna zostać wystawiona zielona karta. 
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C. Ubezpieczenie auto-casco (AC) 
 
Pytanie nr 47 
Punkt 5.5. - Prosimy o wykreślenie zapisu:  
„Ubezpieczyciel zagwarantuje możliwość dokonania oględzin w dniu zgłoszenia szkody, jeśli Ubezpieczony 
zgłosi szkodę i stawi się na oględziny w placówce Ubezpieczyciela zajmującej się likwidacją szkód.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie, jednakże dopuszcza 
możliwość aby oględziny realizowane były w siedzibie poszkodowanego, w przypadku gdy Wykonawca nie 
ma możliwości zagwarantowania usługi zgodnie z powyższym.  
 
Pytanie nr 48 
Punkt 5.6. - Prosimy rozszerzenie zapisu o: 
„Ubezpieczyciel dodatkowo zwraca koszty udokumentowane oryginalnymi fakturami i uzasadnione 
okolicznościami zdarzenia, z tytułu ubezpieczenia AC. Koszty transportu pojazdu nie mogą przekroczyć: 
1) 1 000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod 
warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez Ubezpieczyciela, 
2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1). 
Ubezpieczyciel zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony do kwoty 1 000 PLN, gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez 
Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji 
holowania przez Ubezpieczyciela. Okolicznościami i sytuacjami uzasadniającymi nie skorzystanie  
z organizacji holowania przez Ubezpieczyciela są wyłącznie: 
1) zdarzenie na autostradzie wymuszające przetransportowanie pojazdu przez służby obsługujące 
autostradę (zakaz poruszania się po autostradzie innych holowników), 
2) zorganizowanie holowania przez służby policyjne albo porządkowe w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie 
mógł sam podejmować decyzji (np. ranny) lub zalecono natychmiastowe usunięcie pojazdu celem 
udrożnienia przejazdu.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 

D. Ubezpieczenie assistance na terenie Europy 

Pytanie nr 49 
Punkt 2.6. W przypadku awarii prosimy o zmianę liczby dni na 5 i ograniczenie do 2 zdarzeń.  
W przypadku kradzieży i wypadku – jeśli pojazd nie został unieruchomiony – ograniczenie do 2 zdarzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę we wnioskowanym zakresie.  

Pytanie nr 50 
Punkt 2.7. Prosimy o zmianę limitu na zdarzenie na: hotel **/*** do 2 dób 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wnioskowanym zakresie.  

Pytanie nr 51 
Punkt 2.10. Prosimy o włączenie zapisu:  
„do miejsca bliższego miejscu zamieszkania” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zapisów i nie zmienia SIWZ 
w tym zakresie. 

Klauzule do ubezpieczeń komunikacyjnych 

Pytanie nr 52 
Punkt 3.4. - Proszę o zmianę zapisu dotyczącego sum ubezpieczenia na: 
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„1) dla pojazdów o wartości pomiędzy 10 000 PLN – 50 000 PLN – jedno samodzielne zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe, 
2) dla pojazdów o wartości pomiędzy 50 001 PLN – 100 000 PLN – dwa samodzielne, odmiennego rodzaju 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, 
3) dla pojazdów o wartości powyżej 100 000 PLN – dwa samodzielne, odmiennego rodzaju zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe, z których przynajmniej jedno musi włączać się samoczynnie  
po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 53 
Punkt 3.10 – Prosimy o wykreślenie 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli 3.10. klauzuli pojazdu bez nadzoru.  
 

Pytanie nr 54 
Punkt 3.11 – Prosimy o zmianę zapisu odnoście wartości szkody i uzupełnienie na: 
„1.     Wysokość szkody nie przekracza kwoty 10% sumy ubezpieczenia i nie jest wyższa niż 3 000 zł netto 
w odniesieniu do samochodów osobowych i ciężarowych o ładowności o dmc do 3,5 tony lub 7 000 zł 
netto w odniesieniu do pozostałych pojazdów, 
 2.     Zakres dokonanej wymiany nie obejmuje naprawy blacharsko-lakierniczej,” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia klauzuli 3.11. klauzuli samodzielnej likwidacji szkody.  
 

WYKONAWCA 2: 

W dniu 15.03.2017r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk: 
 
Pytanie nr 55 
Pkt 1.4. Ust. 1.4.3. dopisanie (…), z wyłączeniem szkód spowodowanych w trakcie transportu. 
Odpowiedź: Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu wskazuje zakres ubezpieczenia oraz 
odpowiedzialność wykonawcy jak również określa limit.  
 
Pytanie nr 56 
Pkt 1.4. ust. 1.4.5 dopisanie (…) do 500 m od ubezpieczonej lokalizacji 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany w SIWZ zostały wskazane w załączniku ZMIANY SIWZ.  
 
Pytanie nr 57 
prośba o dostarczenie wykazu mienia o charakterze zabytkowym, w tym wpisanego do rejestru zabytków 
(pkt 1.4 ust. 1.4.8.) 
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. 
 
Pytanie nr 58 
w pkt 2.1. ust. 2.2.4 uprzejma prośba o zmiany zapisu  (…) do wysokości sum ubezpieczenia na w granicach 
sumy ubezpieczenia przedmiotu objętego szkodą. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, jednakże potwierdza, iż koszty są do wysokości sum 
ubezpieczenia przedmiotu objętego szkodą.  
 
Pytanie nr 59 
W odniesieniu do pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia ust. 3.2.2 prosimy o podanie ceny odbudowy 1 m2 
Odpowiedź: Cena odbudowy 1m2 koresponduje z aktualnym Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 
27 września 2016 r. wynosi 3378 zł. Zamawiający podkreśla, że na etapie aktualizacji danych wskaźnik ten 
ulegnie zmianie zgodnie z nowym obwieszczenie.  
 
Pytanie nr 60 
Uprzejma prośba w odniesieniu do pkt 3 ust. 3.7.12 o wskazanie definicji rozmrożenia środków 
obrotowych 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zastawanie będzie miała definicja OWU Wykonawcy.  
 
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej 

 
Pytanie nr 61 
W określeniu przedmiotu ubezpieczenia, proszę o zmianę zapisu : 
Z: Umowa ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego… 
Na Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ustawowej 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
Uzasadnienie: wątpliwości co do braku zapisu „ustawowej” sugerują zmiany zasad odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej ustawowej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
 
Pytanie nr 62 
Uprzejma prośba o wyjaśnienie intencji zapisu pkt 3 ust. 3.3 na czym wg Zamawiającego polega w tym 
przypadku odpowiedzialność cywilna inwestora 
Ponadto, uprzejma prośba o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 do powyższego punktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. Intencją Zamawiającego  w ww. zakresie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialności cywilnej inwestora, niezależnie od reżimu tej odpowiedzialności, wynikającej z 
przepisów prawa, a w szczególności ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 
poz. 93) oraz z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).  

 
Pytanie nr 63 
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający 
akceptuje poniższe wyłączenia: 
1)  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);  
2) 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; 
4) 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;  
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5) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  
6) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji;  
7) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub 
podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; 
8) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  
9) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  
10) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych;  
11) związane ze stosunkiem pracy;  
12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 
13) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany w treści klauzuli zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 
W odniesieniu do ubezpieczenia NNW członków OSP (dobrowolne): 
 
Pytanie nr 64 
Prosimy o podanie liczby drużyn pożarniczych  
Odpowiedź:  
Liczba drużyn pożarniczych – 8. 

WYKONAWCA 3: 

W dniu 15.03.2017r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

Pytanie nr 65 
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem drobnych świadczeń 
medycznych w skazanych w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  
i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem drobnych świadczeń 
medycznych w skazanych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 66 
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 prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź: 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 prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem. 
 
Pytanie nr 67 
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W odniesieniu do OC za szkody wynikłe z przeniesienia chorób prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w 
związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 68 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie 
obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. 
Odpowiedź: Ze względu na długi okres ubezpieczenia oraz wielość jednostek Zamawiający nie ma 
możliwości potwierdzenia powyższego. Intencją Zamawiającego jest włączenie odpowiedzialności za 
szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych (w tym imprez 
masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu).  
 
Pytanie nr 69 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 
ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 
Odpowiedź: Ze względu na długi okres ubezpieczenia oraz wielość jednostek Zamawiający nie ma 
możliwości potwierdzenia powyższego. Intencją Zamawiającego jest włączenie odpowiedzialności za 
szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych (w tym imprez 
masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu).  
 
Pytanie nr 70 
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia? Jakie 
franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że franszyzy oraz udziały własne są tożsame z aktualnie 
obowiązującym w aktualnej umowie ubezpieczenia. Szkodowość przedstawiona  
 
Pytanie nr 71 
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. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ostatnich dwóch latach funkcjonował program ubezpieczenia, 
którego trzon był tożsamy z aktualnie wnioskowanym.  
 
Pytanie nr 72 
Odnośnie rozszerzenia o OC z tytułu zarządzania 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? 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczanie wszystkich dróg miejskich, ani tego typu 
obiektów, jednak z uwagi na bardzo dużą różnorodność posiadanego mienia oraz niejednolity sposób 
prowadzenia wykazów (głównie niejednolite nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest 
w stanie wykluczyć, iż w ramach sum ubezpieczenia zostały wskazane pojedyncze odcinki dróg, place lub 
obiekty inżynieryjne. 
Informacyjnie przekazuję dane nt. stanu technicznego dróg gminnych: stan bardzo dobry – ok 1560 mb, 
stan dobry - ok 10674 mb, stan zadowalający - ok 15695 mb, stan niezadawalający – ok 30442 mb, stan 
bardzo zły – 3310 mb. Drogi tłuczniowe dla których nie można jednoznacznie określić ich stanu ze względu 
na to, iż nie podlegają ocenie i przeglądom – ilość ok 55658 mb. 
 
Pytanie nr 73 



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

15 
 

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) 
prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę 
profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
 
Pytanie nr 74 
W odniesieniu do definicji czystej straty finansowej prosimy o jej rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel 
nie odpowiada również za szkody: 
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości 
lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego, 
3) związane z działalnością: 
a) bankową lub ubezpieczeniową, 
b) księgową lub finansową, 
c) leasingową, 
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, 
e) reklamową, 
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, 
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu; 
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem  lub kierowaniem budowy; 
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
tajemnicy handlowej, zawodowej; 
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej; 
10) związane ze stosunkiem pracy; 
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub 
innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz 
odsetek od tych kwot, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 1 
12) wynikające z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo - decyzji administracyjnej, 
chyba że do umowy włączono klauzulę nr 13 (OC za szkody wyrządzone w związku  z wykonywaniem 
władzy publicznej).” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmianę w treści klauzuli zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 
Pytanie nr 75 
W odniesieniu do zakresu terytorialnego prosimy o potwierdzenie, że z zakres ubezpieczenia wyłączone 
są szkody na terytorium USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
 
Pytanie nr 76 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „odpowiedzialność cywilna 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 77 
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W odniesieniu do poniższego zapisu: „włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania 
mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w 
szczególności w związku z prowadzeniem szatni, parkingów strzeżonych; nie dopuszcza się wyłączenia 
szkód w mieniu o wartości artystycznej m.in. dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.), 
Prosimy o wykreślenie następującego: „nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości 
artystycznej m.in. dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.),” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 78 
W odniesieniu do poniższego zapisu: „włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu powierzonym, 
które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia, montażu, demontażu lub innych usług o 
podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego; ubezpieczenie pokryje szkody powstałe w 
trakcie wykonywania ww. usług, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania rzeczy w 
związku ww. czynnościami (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w 
mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.),” 
Prosimy o wykreślenie: „nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w 
szczególności dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.),” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 79 
W odniesieniu do punktu: Szkody objęte odpowiedzialnością (definicje) prosimy o wykreślenie z 
podpunktu 4.4 następujące fragmentu: „(bez względu na przekroczenie ustawowego terminu 
przedawnienia, na który jednostka powoływała się w trakcie toczącego się postępowania)” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 80 
W odniesieniu do klauzuli władzy publicznej prosimy o akceptację następującego zapisu: „Ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody: 
1) związane z zarządzaniem drogami; 
2) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą 
ubezpieczeniem; 
3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi 
na względy słuszności; 
4) powstałe w wyniku niewypłacalności; 
5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
 
Pytanie nr 81 
Prosimy o zaktualizowanie szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu.  
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zaświadczenia o szkodowości zgodnie z załącznikami nr 2 
(zaświadczenie potwierdzone na dzień 16.03.2017r.),3,4.  
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
 
Pytanie nr 82 
W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy lub przebudowy prosimy o jej 
rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w ust. 
1 pod warunkiem, że prace te:  
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,  
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,  
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie 
Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,  
4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 83 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielono w ramach odpowiedzi na pytanie nr 13.  
 
Pytanie nr 84 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane były regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami. Ze względu na dużą ilość jednostek biorących udział we wspólnym 
postępowaniu Zamawiający nie ma możliwości potwierdzenia powyższego.   
 
Pytanie nr 85 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy 
o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, aby zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadały aktualne przeglądy i badania. Ze 
względu na dużą ilość jednostek biorących udział we wspólnym postępowaniu Zamawiający nie ma 
możliwości potwierdzenia powyższego.   
 
Pytanie nr 86 
Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów 
i/lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych 
informacji: 
a. Gdzie się znajduję – adres 
b. Od kiedy funkcjonuje 
c. Na jak dużym obszarze 
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 
e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 
Odpowiedź:  



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

18 
 

Zamawiający posiada 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. 
Pytanie nr 87 
Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Z zakresu ochrony wyłączone są wartości pieniężne.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 88 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że 
jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 89 
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  
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ostatnich dwóch latach funkcjonował program ubezpieczenia, 
którego trzon był tożsamy z aktualnie wnioskowanym. Brak różnic w zakresie franszyz, ubezpieczanych 
jednostek, miejsca ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 90 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 
postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia o ile nie będą stały w sprzeczności z 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 91 
Prosimy o informację czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć niektóre budynki/ budowle 
z eksploatacji? Jeżeli tak to prosimy o szczegóły jakie to mienia, o jakiej wartości, na jaki okres i z jakiego 
powodu? 
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. 
 
Pytanie nr 92 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
II. budynki przeznaczone do rozbiórki 
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W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na zbyt dużą ilość obiektów miejskich nie jest w stanie 

precyzyjnie wskazać wszystkich obiektów. Zamawiający nie może wykluczyć, iż wśród budynków 

zgłoszonych do ubezpieczenia mogą wystąpić budynki o które zapytuje wykonawca.  
 
Pytanie nr 93 
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 
20 lat wystąpiła powódź. 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 300 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje informacjami które mogą potwierdzić, że w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła 
powódź w miejscach wskazanych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 94 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli okolicznościowej 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 95 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie 
wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie 
stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyny jego 
wyłączenia” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 96 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli terroryzmu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 97 
W przypadku brak zgody na powyższe prosimy o jej rozszerzenie o zapis; „Z zakresu ochrony wyłączone są 
szkody:  
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych  
2) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów  
3) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni  
4) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie 
uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 98 
Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli terroryzmu na 500 000,00 zł 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 99 
Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących sieci elektroenergetycznych, 
teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii 
kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-
rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu 
potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz 
zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek)).  
-  Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji 
w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia. 
- Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia? 
- Jak jest ich łączna długość? 
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. 

Pytanie nr 100 
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 
500.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 101 
Prosimy o potwierdzenie, że  rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki 
i innych walorów 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne: 

Pytanie nr 102 
Prosimy o informację czym jest spowodowana specjalność pojazdów specjalnych? 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że pojazdy specjalne to głównie pojazdy pożarnicze.  
 
Pytanie nr 103 
Prosimy o podanie modelu pojazdu wszędzie tam gdzie brakuje. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w tak krótkim czasie nie ma możliwości uzupełnienia we 
wnioskowanym zakresie. Zamawiający potwierdza gotowość do uzupełnienia danych na etapie 
wystawiania polis zgodnie z wnioskiem wybranego wykonawcy.  
 
Pytanie nr 104 
Prosimy o podanie pojemności i ładowności wszędzie tam gdzie brakuje. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w tak krótkim czasie nie ma możliwości uzupełnienia we 
wnioskowanym zakresie. Zamawiający potwierdza gotowość do uzupełnienia danych na etapie 
wystawiania polis zgodnie z wnioskiem wybranego wykonawcy.  
 
Pytanie nr 105 
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Prosimy o zaktualizowanie szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu. 
Odpowiedź: Zaświadczenie o szkodowości stanowi załącznik nr 2 (zaświadczenie potwierdzone na dzień 
16.03.2017r.), 3, 4.  
 
Pytanie nr 106 
Prosimy o informację dla których pojazdów ma zostać wystawiony certyfikat Zielonej Karty? 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na etapie przygotowania polis ubezpieczeniowych przekaże 
wykaz pojazdów dla których zielona karta będzie wystawiana.  
 
Pytanie nr 107 
Dla których pojazdów ma obowiązywać Zielona Karta na terytorium Turcji, Tunezji, Maroko, Rosji, Izrael, 
Iran, Azervejdżan? 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na etapie przygotowania polis ubezpieczeniowych przekaże 
wykaz pojazdów dla których zielona karta będzie wystawiana.  
 
Pytanie nr 108 
W odniesieniu do zakresu terytorialnego AC prosimy o akceptację zapisu: „Na terytorium Rosji, Białorusi, 
Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika 
termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, 
rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę we wnioskowanym zakresie, nie stoi on w sprzeczności z SIWZ.  

 
Pytanie nr 109 
W odniesieniu do ubezpieczenia AC i holowania prosimy o akceptację zapisu: „transportu uszkodzonego 
pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem 
sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% 
sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 
Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 110 
W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: ‘ Ochroną objęte zostaną pojazdy 
osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które posiadają ochronę w zakresie AC” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie ww. zapisu.  

 
Pytanie nr 111 
Prosimy o potwierdzenie, że pojazd zastępczy ma obowiązywać na terytorium RP 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.  

 
Pytanie nr 112 
W odniesieniu do pojazdu zastępczego proszę o akceptację zapisu: „w przypadku kradzieży pojazdu albo 
unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii wynajem pojazdu zastępczego na łączny okres: 

a) maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku, 
b) maksymalnie 3 dni roboczych w przypadku awarii,” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 
Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 113 
W przypadku braku zgody na powyższe proszę o akceptację zapisu: „w przypadku kradzieży pojazdu lub 
unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii wynajem pojazdu zastępczego na łączny okres: 

a) maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku na terytorium RP lub 
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b) maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku awarii na terytorium RP lub 
c) maksymalnie 3 dni kalendarzowych w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii na terytorium 

Europy poza granicami RP” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 114 
W odniesieniu do holowania poza RP prosimy o akceptację zapisu: „W przypadku unieruchomienia 
pojazdu na terenie Europy poza granicami RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do 
najbliższej stacji obsługi, „ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 115 
W odniesieniu do zapisu „pomoc kierowcy i pasażerom poszkodowanym w  wypadku lub awarii, w tym 
konieczne poniesione koszty zakwaterowania Limit na zdarzenie 1500,00 zł” prosimy o zmianę na: 

„hotel - zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji oraz zakwaterowania kierowcy i pasażerów 
pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (transport do hotelu, koszt pokoju) maksymalnie przez okres 
3 dób hotelowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu, 
do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 60 EURO za osobę na dobę,” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 116 
Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „ złomowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku 
wystąpienia szkody całkowitej” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  

 
Pytanie nr 117 
Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia: sumy ubezpieczenia: 5 000,00 zł na jeden pojazd 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  

 

WYKONAWCA 4: 

W dniu 15.03.2017r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje: 
 

ZADANIE nr 1   

Pytanie nr 118 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w SIWZ, dla poszczególnych rodzajów 
ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z 
ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, pod warunkiem, że zapisy OWU nie stoją w sprzeczności 
z SIWZ.  
 
Pytanie nr 119 
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela nie 
uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie.  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, pod warunkiem, że zapisy OWU nie stoją w sprzeczności 
z SIWZ.  
 
Pytanie nr 120 
Prosimy o informację czy Gmina Kłobuck ubezpieczona była na programie wnioskowanym w przetargu 
pod względem zakresu ze szczególnym uwzględnieniem franszyz/udziałów własnych. Jeśli funkcjonowały 
inne franszyzy/udziały własne od wskazanych w SIWZ to prosimy o wskazanie zdarzeń mogących 
powodować wypłatę odszkodowania ilościowo i kwotowo.    
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że Gmina Kłobuck ubezpieczona jest we wspólnym programie od 
kilku lat. Ostatni program ubezpieczeń nie różni się znacząco od wnioskowanego w SIWZ.  
 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie nr 121 
Prosimy o podanie najwyższej przewidywanej wartości mienia w jednej lokalizacji (budynek + wartość 
mienia). 
Odpowiedź: wartości mienia w lokalizacjach są do siebie bardzo zbliżone. Maksymalna wartość to ok 20 
mln zł.  
 
Pytanie nr 122 
Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższych lokalizacji zlokalizowanych w Zakrzewie lub 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł na zdarzenie.  

Zakrzew (altana grilowa) drewniana          6 877,38 zł  

Zakrzew (przebieralnie) drewniana        14 068,74 zł  

Zakrzew (altana widokowa) drewniana        13 068,91 zł  

Zakrzew (pomost pływający drewniany) -      347 645,47 zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 123 
Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 5E o zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe lub 
wykreślenie zapisów z SIWZ dotyczących uznania za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe posiadane przez wszystkie podmioty/Ubezpieczonych we 
wszystkich lokalizacjach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

Pytanie nr 124 
do Pkt. 1.4.4 – prosimy o wykreślenie zapisu lub podanie mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

Pytanie nr 125 
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do Pkt. 1.4.5 – wnosimy o dopisanie, iż linie przesyłowe i dystrybucyjne są objęte ochroną pod warunkiem, 
iż nie znajdują się do 1000 m od ubezpieczonego mienia. 
Odpowiedź: Zmiany w tym zakresie Zamawiający dokonał zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 

Pytanie nr 126 
do Pkt. 1.4.7. – wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 127 
do Pkt. 1.4.8. – prosimy o podanie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia o charakterze zabytkowym, w 
tym w szczególności wpisanego do rejestru zabytków 
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. 
 
Pytanie nr 128 
do Pkt. 1.4.10. – prosimy o podanie o jaki rodzaj mienia chodzi i czy w tym wypadku obowiązują 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wskazane w OWU. 
Odpowiedź: to mienie nie wykorzystywane w stałej działalności, np. w jednostak wydziału edukacko 
podczas okresu wakacji. Mienie przechowywane w obiektach, obowiązują zabezpieczenia  
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 129 
do Pkt 2.1. – wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń: 
- Ryzyka związane z technologią komputerową oraz przestępstwa elektroniczne i komputerowe. 
- Ryzyka skażenia i zanieczyszczenia środowiska, chyba że są wynikiem szkody powstałej z ryzyk 
nazwanych. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w zakresie akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem  
ZMIANY SIWZ. jednocześnie Zamawiający określa kwestię związaną z ryzykiem skażenia i zanieczyszczneia 
w SIWZ.  
 
Pytanie nr 130 
do Pkt 3.3. – wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu.: 
W przypadku gdy na skutek aktualizacji suma ubezpieczenia wzrośnie o nie więcej niż 5% Zamawiający nie 
będzie zobligowany do zapłaty składki dodatkowej, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia 
zaktualizowane wartości – dot. każdego okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 131 
do Pkt 3.7.3 – wnosimy o wykreślenie zapisu 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 132 
do Pkt 3.7.6. – wnosimy o wykreślenie zapisu 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 133 
do Pkt 3.7.8. – wnosimy o wykreślenie zapisu, prosimy o informacje czy zieleń jest ujęta w przedmiocie 
ubezpieczenia (prosimy o wskazanie łącznej jej wartości) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 134 
do Pkt 6 – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 135 
do Pkt 7.17 – wnosimy o wprowadzenie, iż klauzula ma zastosowanie do budynków/budowli których do 
50 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
 

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

Pytanie nr 136 
do Pkt 2.1. – wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń. 
- Ryzyka związane z technologią komputerową oraz przestępstwa elektroniczne i komputerowe. 
- Ryzyka skażenia i zanieczyszczenia środowiska, chyba że są wynikiem szkody powstałej z ryzyk 
nazwanych. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w zakresie akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem  
ZMIANY SIWZ. jednocześnie Zamawiający określa kwestię związaną z ryzykiem skażenia i zanieczyszczneia 
w SIWZ.  
 
Pytanie nr 137 
do Pkt 2.1.9 – wnosimy o likwidację limitu (usunięcie limitów w pkt 3.4) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 138 
do Pkt 2.1.11 - wnosimy o likwidację limitu (usunięcie limitów w pkt 3.4) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 139 
doPkt 3.4.5 – wnosimy o wykreślenie zapisu, w przypadku braku akceptacji prosimy o podanie jaka jest 
wartość telefonów komórkowych, tabletów, ipad-y, ipod-y, iphon-y które mają być objęte limitem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. Ze względu na dużą ilość jednostek biorących udział w postępowaniu Zamawiający nie 
ma możliwości przedstawienia wykazu we wnioskowanym zakresie.  

 
Pytanie nr 140 
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do Pkt 5. 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości.: 
Sprzęt stacjonarny.: 300 zł 
Sprzęt przenośny.: 10% min 300 zł 
Koszty odtworzenia danych, oprogramowania i nośniki danych, zwiększone koszty działalności.: 500 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie ulegają 
zmianie. 

 
Pytanie nr 141 
Wnosimy o wprowadzenie zapisu, iż wypłata dla sprzętu z datą produkcji powyżej 7 lat nastąpi wg. wartości 
rzeczywistej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie ulegają 
zmianie. 

 
Pytanie nr 142 
Pkt 6.15. – wnosimy o zmniejszenie limitu do 200.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie ulegają 
zmianie. 

 
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 
Zwracamy się z prośbą o: 
 
Pytanie nr 143 
do pkt 3.3 – wskazanie wartości i rodzaju planowanych inwestycji w okresie realizacji zamówienia lub 
wykreślenie zapisu, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie ulegają 
zmianie. Informację nt. planowanych inwestycji są wskazane na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 144 
do pkt 3.5 – wykreślenie zapisu dotyczącego pokrycia szkód także w pojazdach mechanicznych z których 
ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania 
lub innej umowy nienazwanej w zakresie w jakim szkoda nie może zostać zlikwidowania z ubezpieczenia 
AC z uwagi na fakt, że ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie może 
zastępować ubezpieczeń komunikacyjnych;  
w przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu prosimy o wskazanie nr rejestracyjnego, wartości, marki, 
modelu i roku produkcji pojazdów podlegających ubezpieczeniu oraz ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie ulegają 
zmianie. Ze względu na dużą ilość jednostek oraz długi czas trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający nie 
ma możliwości przedstawiania danych we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.  
 
Pytanie nr 145 
Pyt. 24 do pkt 3.8 – prosimy o wykreślenie zapisu 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 146 
do pkt 3.19 – prosimy o wskazanie planowanego rodzaju prac budowlanych, remontowych, 
modernizacyjnych oraz konserwatorskich w okresie realizacji zamówienia. 
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Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość jednostek oraz długi czas trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający 
nie ma możliwości przedstawiania danych we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.  
 

D. Ubezpieczenie OC ZARZĄDCY – brak pytań 
 

E. Ubezpieczenie NNW 
 

Pytanie nr 147 
Z uwagi na bezimienną formę ubezpieczenia, prosimy o: 

a) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do czasu zajęć organizowanych przez MOK, wyjazdów oraz 
drogi do i z zajęć – w przypadku ubezpieczenia NNW osób biorących udział w zajęciach MOK 

b) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do czasu pracy oraz drogi do i z pracy – w przypadku osób 
skazanych wykonujących nieodpłatnie prace porządkowe na rzecz Gminy Kłobuck 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 148 
Prosimy o doprecyzowanie świadczenia opisanego w pkt 7.9 oraz 7.12 czy świadczenie to jest tożsame, a 
co za tym idzie czy ma być wypłacane do pełnej wysokości SU czy zlimitowane do 5 000 zł. Jeżeli są to dwa 
odrębne świadczenia to prosimy o doprecyzowanie o jakie przedmioty ortopedyczne chodzi w pkt 7.9, a 
o jakie w pkt 7. 12 
 

F. Ubezpieczenie KL 
 
Pytanie nr 149 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka aktów terroryzmu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 150 
do pkt 6.3.2 Prosimy o: 
- potwierdzenie, iż w Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca, skąd podróż może być 
kontynuowana jedynie w przypadku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową  
- potwierdzenie, iż Wykonawca musi zorganizować i zapewnić zakwaterowanie w hotelu, jeżeli 
ubezpieczony nie może kontynuować podróży jedynie w przypadku nieszczęśliwego wypadku objętego 
ochroną ubezpieczeniową 
- prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kosztów kremacji i pogrzebu 
ubezpieczonego za granicą lub wprowadzenie w to miejsce świadczenia – koszty zakupu trumny  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, i nie wyraża zgody we wnioskowanym zakresie.  
 
ZADANIE nr 2 
 
Pytanie nr 151 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w SIWZ, dla poszczególnych rodzajów 
ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z 
ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela nie 
uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
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A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OSP 
 
Pytanie nr 152 
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia w postaci renty. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 

B. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OSP 
 

Pytanie nr 153 
Prosimy o doprecyzowanie czy ubezpieczenie NNW ma być zawarte w zakresie ograniczonym do czynnego 
udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach, zawodach oraz drodze z domu na akcje lub w drodze z akcji 
do domu – zgodnie z pkt 1; czy w całodobowo – zgodnie z pkt 4.8 SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że NNW ma być zawarte w zakresie ograniczonym do czynnego 
udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach, zawodach oraz drodze z domu na akcje lub w drodze z akcji 
do domu – zgodnie z pkt 1 
 
ZADANIE nr 3 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE . 
 
 

1. Ubezpieczenie AC 
 

Pytanie nr 154 
Zakres ubezpieczenia – prosimy o dopisanie pkt.2.2.5 – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody eksploatacyjne. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Jednakże nie dokonuje zmiany w SIWZ.  

 
 

2. Ubezpieczenie ASS na terenie Europy . 
Pytanie nr 155 
do pkt 2,2. – prosimy o zmianę treści zapisu na : „ holowanie ubezpieczonego pojazdu ( również w 
przypadku użycia niewłaściwego paliwa ) do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię 
lub do miejsca ( adresu) wskazanego prze Ubezpieczonego na odległość do 100 km od miejsca wypadku 
ubezpieczeniowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 156  
do pkt.2,3, - prosimy o zmianę treści zapisu , na : „ wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku i 
kradzieży ubezpieczonego pojazdu na okres do 7 dni , w razie awarii – do 3 dni : wykonawca zapewni 
dostarczenie lub odbiór pojazdu zastępczego 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
 
Pytanie nr 157 
prosimy o wycofanie pojazdu specjalnego/pożarniczego o numerze rej . KXA232C  z zakresu ASS  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dokonuje zmiany w formularzu oferty.  
 
 



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

29 
 

3. Klauzule do ubezpieczeń komunikacyjnych . 
 

Pytanie nr 158 
do pkt.3.1 – prosimy o zmianę treści klauzuli na : 
” Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC wynosi 12 miesięcy od dnia przyjęcia pojazdu do 
ubezpieczenia określonym we wniosku o ubezpieczenie składanym przez Ubezpieczającego. 
Strony ustalają, że wszystkie umowy ubezpieczeń OC zostaną rozwiązane z ostatnim dniem 
obowiązywania umowy generalnej, pod warunkiem przedłużenia tych ubezpieczeń w IR na kolejny 12 
miesięczny okres ubezpieczenia. 
Składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie z zastosowaniem składek rocznych określonych w 
załączniku do umowy generalnej. 

Składka za ubezpieczenie OC będzie płatna w dwóch ratach w następującym trybie: 
1) pierwsza rata składki będzie się odnosiła każdorazowo do okresu ubezpieczenia przypadającego od 

dnia pierwsza rata składki będzie się odnosiła każdorazowo do okresu ubezpieczenia przypadającego 
od dnia zgłoszenia danego pojazdu do ubezpieczenia do ostatniego dnia obowiązywania umowy 
generalnej włącznie i płatna będzie w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy, 

2) druga rata składki odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia ........... do końca 
okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie w wysokości 
różnicy pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia a pierwszą ratą składki 

3) termin płatności drugiej raty składki ustalony zostaje w przypadku każdej polisy na ostatni dzień 
obowiązywania umowy generalnej, 
w przypadku kontynuowania umowy generalnej w IR na kolejny okres 12 miesięcy – drugie raty 
składek o których mowa powyżej – stają się niewymagalne.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 159 
do pkt.3.10– prosimy o usunięcie klauzuli 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli 3.10. Klauzula pojazdu bez nadzoru 
 
Pytanie nr 160 
do pkt.3.11 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli 3.11. Klauzula samodzielnej likwidacji 
szkody 
 
Pytanie nr 161 
Pyt.8 do pkt.3.12– prosimy o usunięcie klauzuli 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

 
Pytanie nr 162 
Prosimy również o przesunięcie terminu składania oferty na 22.03.2017r . 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i ustala termin na dzień 22.03.2017r. 
do godziny 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2017 r. o godzinie 12:00. Otwarcie odbędzie się 
w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 33 

 
WYKONAWCA 5: 
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W dniu 15.03.2017r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co 
następuje: 
 
Pytanie nr 163 
Załącznik nr 4 do SIWZ – prosimy o uwzględnienie zapisów umożliwiających każdej ze stron 
wypowiedzenie Umowy na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia z zachowaniem 2-
miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz z zastrzeżeniem, że Wykonawca (Ubezpieczyciel) może 
wypowiedzieć Umowę wyłącznie z następujących przyczyn: 

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek 
ryzyk wskazanych Umowie Ubezpieczenia, 

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3) Nienależyte wykonanie postanowień Umowy, w tym braku zapłaty składki lub jej raty w 

terminie określonym w Umowie ubezpieczenia, z tym jednak, że w takim przypadku 
Ubezpieczyciel wezwie pisemnie Ubezpieczającego do zapłaty składki lub jej raty, wyznaczając 
mu dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin płatności, z zastrzeżeniem że w razie braku 
zapłaty w tym dodatkowym terminie, Ubezpieczyciel będzie uprawniony do wypowiedzenia 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

4) Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw 
oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń  do składki zarobionej (składka 
przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 
9 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. 

5) Wypowiedzenie Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
6) W przypadku rozwiązania Umowy, Ubezpieczyciel ma prawo żądać zapłaty składki 

ubezpieczeniowej jedynie za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 
Wykonawcę zakresie. 

Pytanie nr 164 
Załącznik nr 4 do SIWZ – prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 2 Umowy na następujący: „Okres ubezpieczenia 
dla umów ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy, nie może 
wykraczać poza datę końcową okresu Ubezpieczenia niniejszej Umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 
Wykonawcę zakresie, co wynika ze specyfiki obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 

 
Pytanie nr 165 
Prosimy o potwierdzenie, że: 

1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, 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. 
2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). 
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3) 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. 

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty? 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 gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 

5) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 
użytkowanie obiektów i/lub instalacji.? Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie wraz z terminem 
realizacji. 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązań, w których standard zabezpieczeń ppoż. w 
ubezpieczanych budynkach był zgodny z wymogami prawa. Ponadto intencją Zamawiającego jest 
uzyskanie akceptacji posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń 
przeciwpożarowych zgodnie z zabezpieczeniami określonymi dla poszczególnych lokalizacji w załącznikach 
do SIWZ.   

Pytanie nr 166 
W przypadku obiektów niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 ppkt 1)-5), prosimy o ich 
wskazanie wraz z określeniem wymogu, który w danym przypadku nie został spełniony oraz terminu 
zrealizowania dostosowania obiektu do wymogów prawa (usunięcia/naprawy braków). 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest uzyskanie akceptacji posiadanych przez wszystkie podmioty we 
wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z zabezpieczeniami określonymi dla 
poszczególnych lokalizacji w załącznikach do SIWZ.  

Pytanie nr 167 
Pytanie nr Czy wszyscy Ubezpieczeni objęci przedmiotowym postępowaniem zostali wskazani w 
Załączniku nr 5g? Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 
Pytanie nr 168 
Załącznik nr 5i – prosimy o: 

a) podanie szkodowości za bieżący okres polisowy tj. 2016/2017, 
b) aktualizację danych wg stanu na luty lub marzec br., 
c) podanie przyczyn szkód. 

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia aktualne zaświadczenia szkodowe zgodnie z załącznikiem nr 2 
(zaświadczenie potwierdzone na dzień 16.03.2017r.), 3, 4.  

Pytanie nr 169 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały 
ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
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Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały 
ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ oraz pod warunkiem, że nie stoją w sprzeczności z SIWZ.  

 
Pytanie nr 170 
Prosimy o przesunięcie terminu składani ofert do dnia 22.03.2017r. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i ustala termin na dzień 22.03.2017r. 
do godziny 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2017 r. o godzinie 12:00. Otwarcie odbędzie 
się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku nr 33 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

Pytanie nr 171 
Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeżeli tak prosimy zgodę na 
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w wieku powyżej 45 lat. 
Odpowiedź: Ze względu na funkcjonującą w mieście niejednolitą metodologię tworzenia wykazów 
środków trwałych do ubezpieczenia oraz ze względu na brak możliwości dokładnego zweryfikowania 
wieku ubezpieczanego mienia Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym 
przez Wykonawcę zakresie. 
 
Pytanie nr 172 
Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach w których konstrukcji występują elementy drewniane zostały 
zabezpieczone przeciwpożarowo również poprzez: 

1) zaimpregowanie ogniochronne elementów drewnianych lub osłonięcie takich elementów 
materiałem niepalnym, np płytami gipsowo-kartonowymi, wylewką cementową, tynkiem, itp. 

2) prowadzenie instalacji elektrycznej w izolacji niepalnej, w niepalnych peszlach lub przy 
pomocy uchwytów oddzielających instalację od elementów drewnianych, 

3) zapewnienie min 3m wolnej przestrzeni pomiędzy ew. kominkiem a elementami 
drewnianymi, 

4) inne rozwiązanie (prosimy wskazać jakie). 
Odpowiedź: Zamawiający ze względu na dużą ilość ubezpieczanych obiektów nie jest w stanie potwierdzić 
powyższego. 

Pytanie nr 173 
Prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektu o najwyższej kumulacji majątku oraz wskazanie tej wartości w 
rozbiciu na wartość obiektu (budynku) i wartość mienia w tym obiekcie (budynku). 
Odpowiedź: wartości mienia w lokalizacjach są do siebie bardzo zbliżone. Maksymalna wartość to ok 20 
mln zł.  
 
Pytanie nr 174 
Pkt 1.1.2. budowle - mienie pod ziemią – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienia dotyczy zapis oraz 
potwierdzenie, że nie chodzi o mienie znajdujące się pod ziemią i związane z produkcją wydobywczą. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że mienie pod ziemią nie stanowi głównego przedmiotu 
ubezpieczenia. Ochrona w tym zakresie jest wymaga ze względu na specyfikę mienia tj.: linie kablowe, 
przyłącza wody, energii cieplnej, kanalizacyjne, gazowe, rurociągi, przepusty stanowiące jednocześnie 
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część budynku, budowli lub odrębną pozycję KŚT. Zamawiający potwierdza, że nie chodzi o mienie 
związane z produkcją wydobywczą. 

Pytanie nr 175 
Ochrona dla hal namiotowych (pkt 1.1.2) i mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania (pkt 1.4.4) – 
prosimy o: 

1) ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych i zakresu flexy, tj. ryzyka pożaru, 
bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji oraz upadku statku powietrznego, przy czym za: 

1 pożar- ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się 
o własnej sile; 

2 uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania  
atmosferycznego) na ubezpieczone mienie; 

3 wybuch/eksplozja - nagła zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym  
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanych ich właściwością do  
rozprzestrzeniania się. 
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji  
polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 

4 upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu  
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub 
przewożonego ładunku; 

2) uwarunkowanie ochrony dla hal namiotowych – pod warunkiem, ze znajduje się na terenie 
ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. 

3) uwarunkowanie ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania: 
a) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi, 
b) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) 

utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia, 
c) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio 

zakonserwowane, 
d) wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 176 
W związku z zapisami pkt 1. ppkt. 1.4.5 o nie dopuszczeniu wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód 
w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek 
uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej),  

1) prosimy o wskazanie: 
a) wartości ww. sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych, 
b) długości ww. sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych, 
c) odległości ww. sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych od miejsca 

ubezpieczenia, w tym wskazanie do jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia sieci 
stanowią własność lub są w posiadaniu (gestii) Ubezpieczonego, 

2) prosimy o zgodę na wprowadzenie dla ww. sieci elektrycznych, teleinformatycznych i 
informatycznych, które objęte zostaną ochroną ubezpieczeniową, limitu odległości od miejsca 
ubezpieczenia (np. 100m od miejsca ubezpieczenia, bądź inny /prosimy o wskazanie 
akceptowanego przez Zamawiającego limitu odpowiedzialności/). 

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. 
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Pytanie nr 177 
W odniesieniu do mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze, w tym w 
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu (pppkt 1.4.6.) prosimy o uwzględnienie w zapisach zastrzeżenia, 
że ochrona dotyczy wyłącznie mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego 
specyfikę lub właściwości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 178 
W odniesieniu do mienia o charakterze zabytkowym, w tym w szczególności mienie wpisane do rejestru 
zabytków (pkt. 1 ppkt. 1.4.8.) prosimy o wskazanie rodzaju mienia oraz 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. 
 
Pytanie nr 179 
Ppkt 1.4.9. szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu będące następstwem dewastacji/wandalizmu (np 
pożar) – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o ochronę dla szkód spowodowanych pożarem powstałym w 
wyniku szkody z dewastacji/wandalizmu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  
 

Pytanie nr 180 
Pkt 2; pierwszy tiret – prosimy o wykreślenie frazy: „a także gdy przeprowadzona interwencja była 
uzasadniona, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło” (w sytuacji, w której nie wystąpiło żadne 
zdarzenie, w tym zdarzenie objęte ubezpieczeniem, brak podstaw i uzasadnienia do podejmowania 
interwencji i akcji ratowniczej). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 181 
Pkt 2 drugi tiret – prosimy o zastąpienie frazy „zdarzenia ubezpieczeniowego” frazą zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem oraz wykreślenie frazy „ lub działań opisanych w pkt 2” bądź o doprecyzowanie zapisu 
poprzez sprecyzowanie o jakie działania chodzi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 182 
Pt 2.1. Akceptowane wyłączenia w zakresie ubezpieczenia – prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń o 
następujące: 

2.1.21. skażenie lub zanieczyszczenie środowiska (gleby, powietrza, wody), w tym również 
odpadami przemysłowymi, 

2.1.22. prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia 
robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie 
których wymagane jest pozwolenie na budowę, 

2.1.23. prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, 
2.1.24. oddziaływania wody gruntowej, 
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2.1.25. zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego 
przechowywanego w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu 
gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, 

2.1.26. korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych,  
2.1.27. osunięcia lub zapadnięcia się ziemi - spowodowanego działaniem człowieka, 
2.1.28. osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów 

konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba że nastąpiły 
one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową, 

2.1.29. przerwy lub ograniczenia w dostawie jakiegokolwiek rodzaju mediów - w zakresie szkód 
wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach 
wykorzystujących media 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w zakresie akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem 
ZMIANY SIWZ.  

Pytanie nr 183 
Pkt 2.1 Akceptowane wyłączenia w zakresie ubezpieczenia – pkt. 2.1.17. wadami konstrukcyjnymi lub 
projektowymi – prosimy o rozszerzenie przedmiotowego wyłączenia również o wady materiałowe, złe 
wykonanie, w tym wady ukryte. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w zakresie akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem 
ZMIANY SIWZ.  

 
Pytanie nr 184 
Pkt 2.2.3 Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia – prosimy o dodanie frazy: „ o ile na prowadzenie 
prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 185 
Pkt 2.2.11 – koszty związane z alarmem bombowym (również fałszywym) - prosimy o wykreślenie pkt w 
całości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 186 
Pkt 2.2.11 – koszty związane z alarmem bombowym (również fałszywym) – w przypadku braku zgody na 
wykreślenie pkt w całości – prosimy o: 

a) doprecyzowanie, że pokryciu podlegać będą koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała 
się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb; 

b) sprecyzowanie kosztów, mających podlegać pokryciu, tj. wskazanie listy zamkniętej kosztów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez 
Wykonawcę zakresie. Ze względu na charakter szkody, Zamawiającym nie widzi możliwości 
przedstawienia zamkniętej listy kosztów.  
 
Pytanie nr 187 
Pkt 3.4 sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności – „dokumenty i zasoby archiwalne” – prosimy o 
zdefiniowanie przedmiotu ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w ramach ubezpieczenia obejmuje w szczególności dokument lub 
dokumenty stworzone, przechowywane i/lub wykorzystywane przez Zamawiającego oraz ubezpieczone 
jednostki podczas prac i funkcjonowania ubezpieczonych jednostek i zachowane z uwagi na ich wartość. 
Może to być również kolekcja dokumentów, pozyskana lub zgromadzona w ramach repozytorium 
archiwalnego. 
 
Pytanie nr 188 
Pkt 3.6.3. kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach przedmiotowego ryzyka wartości 
pieniężnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 189 
Pkt 3.6.8 kradzież z włamaniem i rabunek gotówki w transporcie pieszym do 0,3 j.o. bez zabezpieczeń – 
prosimy o informację o szkodach powstałych z tego ryzyka w okresie co najmniej ostatnich trzech lat i 
wartości szkód, również w sytuacji gdy ryzyko to nie było ubezpieczone bądź ochrona ubezpieczeniowa 
nie przewidywało regulacji obecnie wskazanej w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że korzysta z limitów w ramach kradzieży, które są przewidziane w 
SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wskazał nowy załącznik dotyczący szkodowości w załączniku „ZMIANY 
SIWZ”. Jest to zestawienie, którym dysponuje Zamawiający 
 
Pytanie nr 190 
Pkt 3.7.6. szkody estetyczne – prosimy o wykreślenie pkt w całości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 191 
Pkt 3.7.6. szkody estetyczne – w przypadku braku zgody na wykreślenie pkt w całości, prosimy o: 

a) zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

b) dodania frazy, „o ile do szkody nie doszło wskutek zaniechania 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, tj. szkoda miała charakter nagły i niespodziewany oraz 
niezależny od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 192 
Prosimy o rozszerzenie postanowień dotyczących ryzyka kradzieży zwykłej o następujące wyłączenia: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne 

(gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty 
pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz 
złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich 
wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły, 

b) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

c) wyrządzone wskutek  fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, 
która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
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d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę 
w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez kradzież zwykłą 
jest zawiadomienie Policji o fakcie kradzieży bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą. 

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

Pytanie nr 192 
Pkt 4.1.2. zdanie „Granicą odpowiedzialności (…) – prosimy rozszerzyć o frazę „nie więcej niż suma 
ubezpieczenia danego przedmiotu.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 193 
Pkt 4.1.9 Wypłata odszkodowania – frazę w ostatnim zdaniu „o ile Zamawiający nie odlicza podatku VAT, 
nawet jeżeli jest do tego uprawniony, prosimy zastąpić frazą „ o ile Zamawiający nie ma możliwości 
odliczenia podatku VAT.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 194 
W odniesieniu do zapisu wskazanego w pkt. 4.2. w brzmieniu: 

„Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe posiadane przez wszystkie podmioty/Ubezpieczonych we wszystkich 
lokalizacjach, niezależnie od uregulowań obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń” 
prosimy o jego modyfikację przez dodanie frazy: ”pod warunkiem że są sprawne technicznie i 
odpowiadają co najmniej minimalnym zabezpieczeniom przeciwpożarowym wymaganym przez 
obowiązujące przepisy prawa oraz wymaganym i zalecanym przez producenta”. 

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

 
Pytanie nr 195 
W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas 
transportu – prosimy o: 

1) potwierdzenie, że ochrona przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych 
odpowiada wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 
inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.), 

2) wskazanie jaka jest łączna planowana wartość gotówki przewidzianej do transportu w okresie 
realizacji zamówienia i rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest uzyskanie akceptacji posiadanych przez wszystkie podmioty we 
wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z zabezpieczeniami określonymi dla 
poszczególnych lokalizacji w załącznikach do SIWZ. W odniesieniu do przechowywania i transportowania 
gotówki zabezpieczenia winny odpowiadać obligatoryjnym przepisom prawa. Ponadto ze względu na 
specyfikę działalności oraz ilość jednostek biorących udział w postępowaniu nie ma możliwości 
przedstawienia łącznej planowanie wartości wartość gotówki przewidzianej do transportu w okresie 
realizacji zamówienia i rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 196 
Miejsce ubezpieczenia pkt 5.2. Pomoce artystyczne, instrumenty muzyczne, materiały i przedmioty 
miasta, muzealia – prosimy o: 

1) potwierdzenie ze zakreślony teren całego świata odnosi się do sytuacji, w których przedmioty 
te znajdują się na targach i wystawach, 

2) wskazanie wystaw i targów w okresie realizacji zamówienia wystaw i targów, w których 
Ubezpieczony/Ubezpieczeni planuje uczestniczyć, 

3) wskazanie czasokresu trwania poszczególnych planowanych wystaw i targów (min okres i 
max. okres trwania wystawy, targów), 

4) wskazanie krajów, w których planowane są wystawy i targi, w których 
Ubezpieczony/Ubezpieczeni planuje uczestniczyć, 

5) wskazanie maksymalnej wartości ww. przedmiotów ubezpieczenia, które 
Ubezpieczony/Ubezpieczeni planują wystawić na wystawach i targach, 

6) wskazanie planowanej ilości i szacowanej łącznej wartości ww. przedmiotów ubezpieczenia 
na targach i wystawach, w których Ubezpieczony/Ubezpieczeni planują wziąć udział w 
rocznym okresie ubezpieczenia oraz w okresie realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę działalności oraz ilość jednostek biorących udział w postępowaniu 
nie ma możliwości przedstawienia informacji zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 197 
Franszyza redukcyjna – prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub w innej 
akceptowalnej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 

UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK 

Pytanie nr 198 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie z treścią OWU 
Ubezpieczyciela,  w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie z treścią OWU 
Ubezpieczyciela,  w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności 
z SIWZ.  

Pytanie nr 199 
Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego z uwzględnieniem rodzaju sprzętu, jego 
wartości i wieku oraz wskazanie i pogrupowanie sprzętu wg miejsc ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Ze względu na dużą liczbę podmiotów biorących udział we wspólnym postępowaniu 
Zamawiający nie prowadzi jednolitego wykazu we wnioskowanym zakresie. 

Pytanie nr 200 
Pkt 1.2.8. dot. braku obowiązku stosowania wymogu przechowywania sprzętu elektronicznego w 
pomieszczeniach klimatyzowanych – prosimy o dodanie warunku, „jeżeli zgodnie z instrukcją producenta 
sprzętu, z uwagi na specyfikę swojej pracy nie wymaga stosowania odpowiednio regulowanych 
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 201 
Pkt 2; pierwszy tiret – prosimy o wykreślenie frazy: „a także gdy przeprowadzona interwencja była 
uzasadniona, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło” (w sytuacji, w której nie wystąpiło żadne 
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zdarzenie, w tym zdarzenie objęte ubezpieczeniem, brak podstaw i uzasadnienia do podejmowania 
interwencji i akcji ratowniczej). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 202 
Pkt 2 drugi tiret – prosimy o zastąpienie frazy „zdarzenia ubezpieczeniowego” frazą zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem oraz wykreślenie frazy „ lub działań opisanych w pkt 2” bądź o doprecyzowanie zapisu 
poprzez sprecyzowanie o jakie działania chodzi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

Pytanie nr 203 
Pkt 2.1. Akceptowane wyłączenia w zakresie ubezpieczenia – prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń o 

następujące wyłączenia: 

2.1.16. utratę zysku, dochodu, itp., 
2.1.17. osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
2.1.18.  działanie wirusa komputerowego, 
2.1.19. powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 
sprzedawca lub dostawca, 
2.1.20. spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź 
usterkach wiedział Ubezpieczyciel, 
2.1.21.  powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z 
okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów, 
2.1.22. będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z 
wymaganiami technicznymi, 
2.1.23. którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: 
zadrapania, wgniecenia, 
2.1.24. spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system 
klimatyzacyjny, jeżeli zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, z uwagi na specyfikę swojej pracy 
wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 
(odpowiedniej temperatury i wilgotności). 

 
Pytanie nr 204 
Pkt 2.1.7 – prosimy o potwierdzenie, że w treści chodzi o pkt 2.4.5 (w SIWZ przywołany pkt 1.4.5). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 205 
Pkt 2.1.11. – prosimy o wykreślenie zapisu rozpoczynającego się od „z zastrzeżeniem…” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 206 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli w brzmieniu: 

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i 
programach komputerowych (IT INFORMATION TECHNOLOGY). 
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Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na 
podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: 

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie 
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio 
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub zniszczenia, w 
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub 
programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub 
inną deformacją ich oryginalnej struktury. 

b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”. 
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu 

użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli pod warunkiem , że nie stoi w 
sprzeczności z SIWZ. 
 
Pytanie nr 207 
Pkt 2.1.9. i 3.4.2. – zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów 
dachowych lub innych elementów budynku – prosimy uwarunkować odpowiedzialność: jeżeli zły stan 
dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonie otworów dachowych lub innych elementów budynku nie 
wynika z zaniechania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a szkoda powstała nagle i nieprzewidzianie oraz 
niezależnie od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 208 
Pkt 3.4.2. – zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów 
dachowych lub innych elementów budynku – prosimy o: 

a) zmniejszenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do 5 000 zł. 
b) informację o ilości i wartości tego typu szkód powstałych w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, nawet w sytuacji gdy dane ryzyko nie było ubezpieczone. 

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

 
Pytanie nr 209 
Pkt. 3.4.3. – systematyczne zawilgacanie, zagrzybienie i zapleśnienie – prosimy o wykreślenie pkt w całości. 
Szkody tego typu nie mają charakteru nagłego i nieprzewidzianego, nie stanowią zatem  szkody objętej 
zakresem w rozumieniu określonego w SIWZ zakresu ubezpieczenia (pkt 2) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 210 
Pkt. 3.4.5 telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y – prosimy o wykreślenie pkt w całości oraz 
– o ile tego rodzaju mienia nie uwzględniono w sumie ubezpieczenia sprzętu przenośnego, włączenie 
pełnej wartości tego sprzętu do sprzętu przenośnego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. Ze względu na dużą liczbę podmiotów biorących udział we wspólnym postępowaniu 
Zamawiający nie prowadzi jednolitego wykazu we wnioskowanym zakresie. 

 
Pytanie nr 211 
Pkt 3.4.5. telefony komórkowe, tablety, ipad-y, ipod-y, iphon-y – w przypadku braku zgody na wykreślenie, 
prosimy o: 

a) wskazanie ilości i pełnej wartości tego sprzętu będącego w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

b) wskazanie szkód w tego rodzaju sprzęcie, nawet gdy nie był ubezpieczony, w okresie co 
najmniej ostatnich trzech lat (ilość i wartość szkód), 

Odpowiedź: Ze względu na dużą liczbę podmiotów biorących udział we wspólnym postępowaniu 
Zamawiający nie prowadzi jednolitego wykazu we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie nr 212 
Pkt 4.1.1. Wypłata odszkodowania – prosimy o dodanie, że zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do 
sprzętu elektronicznego nie starszego niż 7 lat. W odniesieniu do sprzętu starszego niż 7 lat, 
odszkodowanie zostanie ustalone z uwzględnieniem faktycznego stopnia zużycia technicznego do dnia 
szkody, nie większego jednak niż 70%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 213 
Pkt 4.1.2. Wypłata odszkodowania - podatek VAT - frazę w ostatnim zdaniu „o ile Zamawiający nie odlicza 
podatku VAT, nawet jeżeli jest do tego uprawniony, prosimy zastąpić frazą „ o ile Zamawiający nie ma 
możliwości odliczenia podatku VAT.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 214 
Prosimy o doprecyzowanie postanowień dotyczących ryzyka kradzieży zwykłej o następujące wyłączenia: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne 
(gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty 
pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz 
złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich 
wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły, 

b) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

c) wyrządzone wskutek  fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, 
która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę 
w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez kradzież zwykłą 
jest zawiadomienie Policji o fakcie kradzieży bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą. 



Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
Przetarg na ubezpieczenie Gminy Kłobuck 

IR.271.001.2017.LP 
 
 

42 
 

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

 
Pytanie nr 215 
W odniesieniu do zapisu wskazanego w pkt. 4.1.3 w brzmieniu: 

„Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
antykradzieżowe posiadane przez wszystkie podmioty/Ubezpieczonych we wszystkich 
lokalizacjach, niezależnie od uregulowań obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń” 
prosimy o jego modyfikację przez dodanie frazy: ”pod warunkiem że są sprawne technicznie i 
odpowiadają co najmniej minimalnym zabezpieczeniom  przeciwpożarowym wymaganym przez 
obowiązujące przepisy prawa oraz wymaganym i zalecanym przez producenta”. 

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

 
Pytanie nr 216 
Prosimy o zastąpienie franszyzy integralnej franszyzą redukcyjną w wysokości 500 zł lub innej 
akceptowalnej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 217 
Pkt. 6 klauzule obligatoryjne – prosimy o przeniesienie klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia (6.9), 
klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie (6.21) do klauzul 
fakultatywnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 218 
Pkt. 6 klauzule obligatoryjne – prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (6.5.) do 
klauzul fakultatywnych i/lub obniżenie limitu do 100 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 219 
W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia wskazanej w pkt. 6.15 prosimy o akceptację poniżej 
wskazanej treści klauzuli oraz obniżenie limitu do 200.000,00 zł. 

Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza ochronę 
ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony wszedł w trakcie trwania umowy, przy czym wartość tego sprzętu nie przekracza 
kwoty 5.000.000,00 zł dla wszystkich podmiotów łącznie pod warunkiem, że: 
1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia 

w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
2. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza 

przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  
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3. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie 
(rocznym). 

4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu 
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona rozliczenia składki na 
zasadach określonych w ust. 3.  

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

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Pytanie nr 220 
Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego oraz jednostek objętych ubezpieczeniem. 
Odpowiedź:  
Informacje na temat budżetu Zamawiającego oraz jednostek objętych ubezpieczeniem znajdują się na 
stronie internetowej pod adresem www.bip.gminaklobuck.pl, w  zakładce Finanse. 
 
Pytanie nr 221 
Prosimy o wskazanie długości dróg (w km) zarządzanych przez Zamawiającego i jednostki podległe. 
Odpowiedź:  
Ilość dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych – 124.600 km. Zarządzane są przez jednostkę 
organizacyjną Gminy Kłobuck tj. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. 

 
Pytanie nr 222 
Pkt. 3.5. „odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu (…) – prosimy o wykreślenie zapisu: „nie 
dopuszcza się wyłączenia szkód w gotówce, w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach 
sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.)”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 223 
Pkt. 3.10. „włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym 
(…)”– prosimy o wykreślenie zapisu: „nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej 
m.in. dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.)”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 224 
Pkt. 3.11. „włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu powierzonym (…)” – prosimy o wykreślenie 
zapisu: „nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach 
sztuki, muzealiach, księgozbiorach itp.)”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

 
Pytanie nr 225 
Pkt 3.6 – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli w brzmieniu: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, 
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oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu): 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez 
osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji 
niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących 
okoliczności: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, 

niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 
2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie 

ubezpieczenia;  
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub 

inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona 

protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 

wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, 
wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych 
substancji do powietrza, wody lub gruntu.   

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i 
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

 
Pytanie nr 226 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody 
mające postać czystej straty finansowej w brzmieniu: 

Klauzula - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej 
straty finansowej (OC za szkody mające postać czystych strat finansowych):  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz 
za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 

władzy publicznej,  
3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania 

nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w 

wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 

ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 
6) związane ze stosunkiem pracy, 
7) wynikające z niedotrzymania terminów,  
8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
9) wyrządzone przez wadliwy produkt; 
10) wynikające z działalności reklamowej, 
11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, 
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12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu 
komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 

13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub 
całości przedmiotu umowy; 

14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym 
kapitałowo lub gospodarczo podmiotom; 

15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli 
lub wycenie. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany treści klauzuli zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 
Pytanie nr 227 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody 
wyrządzone umyślnie w brzmieniu: 
 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie:   
1.   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego lub następujące osoby, za 
które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:  
a) …………………………… , 
b) …………………………… , 
c) …………………………… oraz 
d) pełnomocników w zakresie czynności objętych pełnomocnictwem,  
przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę: 
- w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców, 
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub 
prokurentów, 
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów, 
- w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów, 
- w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, 
- w spółkach cywilnych – wspólników, 

- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 
2.  Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo 
dochodzenia,  od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego 
odszkodowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 228 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody 
wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy z wyłączeniem pokazu sztucznych ogni  i 
fajerwerków w brzmieniu: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem 
imprezy, w tym za szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków 
(OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z włączeniem ogni 
sztucznych) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
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ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z    
przeprowadzaniem imprezy.  
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem 
imprezy niemającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej.  
3. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, 
fajerwerków. 
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w 
czasie trwania imprezy; 
2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 229 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone 
przez niezgodne z prawem działalnie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w brzmieniu: 

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub 
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej: 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU  strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 
władzy publicznej wykonawczej. 

2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia 
oznaczają: 
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego; 
2) szkoda - czysta strata finansowa; 
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, 

na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające 

na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane 

przez prawo cywilne względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 230 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowień dodatkowych dotyczących odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu zarządzania drogami w brzmieniu: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami (OC za szkody z 
tytułu zarządzania drogami):  
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1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za  
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem 
publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie 
drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 460 z późn. zm.). 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od 
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi; 

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem 
drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego; 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te 
nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach 
oraz innych aktualnych przepisach; 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie 
drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda; 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72  godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości; 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego. 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu świadczenia usług utrzymania, 
sprzątania dróg oraz pasa przydrożnego, chodników, placów i parkingów (OC podmiotów 
świadczących usługi utrzymania dróg): 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z świadczeniem usług: utrzymanie 
dróg, sprzątanie dróg oraz pasa przydrożnego, chodników i placów, parkingów, ubezpieczony jest 
zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku wykonywania wyżej wymienionych 
usług.  
2. Do utrzymania pasa przydrożnego zalicza się także usługi utrzymania zieleni przydrożnej. 
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu upraw i nasadzeń na gruntach 
przylegających do sprzątanej powierzchni; 
2) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na sprzątanej 
powierzchni. 

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

 
Pytanie nr 231 
Pkt. 3.40 – prosimy o wykreślenie słów: „zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności”. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 232 
Pkt. 4 Pozostałe warunki ubezpieczenia, ppkt. 4.1. Trigger prosimy o wykreślenie słowa „słuszności” dla 
zapisu wskazanego w nawiasie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 233 
Pkt. 4.3.- 4.4.  – prosimy o wykreślenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

Pytanie nr 234 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 500,00 zł, bądź 
wskazanie innej akceptowanej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 235 
Prosimy o wskazanie jakie franszyzy (rodzaj i poziom) miały zastosowanie przy szkodach wskazanych w 
Załączniku nr 5i   w odniesieniu do szkód z zakresu OC działalności  oraz czy oczekiwany zakres 
ubezpieczenia odzwierciedla podaną szkodowość? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poziom franszyz i udziałów własnych nie uległ zmianie w 
porównaniu z poprzedni programem ubezpieczeniowym.  

 
Pytanie nr 236 
Prosimy o wykreślenie w pkt. 8 Klauzule obligatoryjne następujących klauzul: 8.6. Klauzuli warunków i 
taryf, 8.11 Klauzuli informacji, 8.12 Klauzuli 72 godzin. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP 

 
Pytanie nr 237 
Prosimy o podanie liczny jednostek OSP. 
Odpowiedź: 
Liczba jednostek OSP – 7. 
 
KLAUZULE DO UBEZPIECZENIA MIENIA 

Pytanie nr 238 
Klauzula reprezentantów – prosimy o rozszerzenie listy reprezentantów 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o osoby zarządzające lub którym powierzono zarządzanie majątkiem 
podmiotów/jednostek objętych postępowaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
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Pytanie nr 239 
Klauzula rezygnacji z regresu – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Postanowienia niniejszej klauzuli 
nie dotyczą szkód wyrządzonych przez te podmioty/jednostki/osoby umyślnie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 

Pytanie nr 240 
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy – prosimy o zmniejszenie limitu do 
200.000,00 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 

Pytanie nr 241 
Klauzula kosztów dodatkowych: 

 (tiret drugi) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wyłączenie z zakresu 
pokrycia kosztów oczyszczania gleby oraz dodania :ochrona nie dotyczy kosztów 
związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją”, 

 (tiret czwarty) koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (….) – prosimy o 
wyjaśnienie o jakiego rodzaju kosztach mowa (czy nie chodzi o szkody w ubezpieczonym 
mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
losowymi objętymi umową ubezpieczenia?), 

 (tiret siódmy) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców – prosimy o rozszerzenie 
zapisu o następujące postanowienie „pokrycie nie obejmuje kosztów poniesionych na 
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego) 

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

 
Pytanie nr 242 
Klauzula zmiany własności – prosimy o dodanie zdania: „Warunkiem udzielenia automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej jest aby podmiot zależny posiadał analogiczny profil działalności jak podmiot z którego 
się wydzielił, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie 
uległ zmianie.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 

Pytanie nr 243 
Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – prosimy o dodanie zdania: „Wyrównanie sum ubezpieczenia 
dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach 
pojedynczego miejsca ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
 
Pytanie nr 244 
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o dodanie zdania: „Przezorna suma ubezpieczenia nie 
ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze 
ryzyko.” 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 245 
Klauzula lokalizacji – prosimy o doprecyzowanie zapisu „(…) na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie 
RP (…)”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 246 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie z klauzuli szkód w obiektach: 

 których wiek przekracza 50 lat, 

 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 

 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

 wyłączonych z eksploatacji/użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
 
Pytanie nr 247 
Klauzula likwidacji drobnych szkód – prosimy o dodanie: 

„Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a. nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia 

Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona 
przestępstwa, także zawiadomienia Policji; 

b. nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 
odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 248 
Klauzula terroryzmu – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych uwolnieniem lub 
wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkich 
szkód spowodowanych atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
Odpowiedź: Dokonał zmiany treści klauzuli zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.  
 
Pytanie nr 249 
Klauzula odstąpienia od otworzenia mienia – prosimy w ostatnim zdaniu przed słowem zakup frazy „nie 
planowany przed wystąpieniem szkody” (zakup) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 250 
Klauzula przepięć – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące postanowienia:  
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„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  
ochronniki, warystory, filtry).  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe 
ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego 
(zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w 
zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zapisy SIWZ nie 
ulegają zmianie. 
 
Pytanie nr 251 
Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji – prosimy o uwzględnienie w brzmieniu klauzuli 
odniesienia sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody do wartości tego przedmiotu na dzień szkody, tj.: 

 tiret pierwszy: niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną 
dla przedmiotu szkody sumą ubezpieczenia i wartością danego przedmiotu na dzień 
powstania szkody, 

 tiret drugi: wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej dla przedmiotu szkody 
suma ubezpieczenia  

 trzeci tiret (wysokość szkody nie przekracza 10.000,00 zl.) – prosimy o wykreślenie, 
oraz dodanie: „Klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.” 

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

 
 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
Burmistrz KłobuckaJerzy Zakrzewski


