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Do Wykonawców zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na 
świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu nr 
sprawy: ZPI.272.30.2019 

 
I. WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1843), zwanej dalej „ustawą”, działający w imieniu Zamawiającego Powiatu 
Nowosądeckiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnik 
DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „pełnomocnikiem 
zamawiającego” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SIWZ”, dokonuje również zmian w 
załączniku nr 4 do SIWZ. 
 
Dot. CZĘŚĆ I  

  

Pytanie 1 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki 

ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych 
w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ. 
      

Pytanie 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o 

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 

miesięcy).  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy 

złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania 

SIWZ:  

 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA  

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może 

wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:  

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

w Umowie Ubezpieczenia,  

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek 

rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej 



(składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec 

analizowanego okresu) tj. 

a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków 

ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia, 

b) za pierwsze 10 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków 

ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia,  

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik 

szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został 

przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w 

terminie:  

a) 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.  

b) 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy drugiego roku ochrony.  

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa 

badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w 

zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w SIWZ 

 

Pytanie 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w 

związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 

prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:  

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 

lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.  

Odpowiedź: Zamawiający podaje, że wszystkie obiekty użytkowane posiadają aktualne (ważne) roczne i 
pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, także przeglądy instalacji. Dane dotyczące przeglądów oraz 
zabezpieczeń obiektów zostały opisane w załączniku nr 6 wykaz środków trwałych. 
 

Pytanie 4 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?  

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 

lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 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 

 

Pytanie 5 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 

warunkujących ich użytkowanie?  

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;  

b) sprzętu przeciwpożarowego;  



c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  

d) instalacji gazowej;  

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  

g) instalacji ciśnieniowych;  

h) urządzeń dźwigowych.  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 

lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 3. 

 

Pytanie 6 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną 

ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie 

ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający w ciągu ostatnich dwóch lat był objęty ochroną 

ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym 

szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:  

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, 

mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie 

skutków powodzi.  

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, 

mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na 

usuwanie skutków powodzi.  

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, 

osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn 

eksploatacyjnych.   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o szkodach powodziowych od 1996 roku. Na 
podstawie dostępnych informacji, Zamawiający podaje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie było objęte 
szkodami powodziowymi, osuwiskowymi w okresie od 1999r. do 2019r. Szkody powstałe z innych przyczyn 
zostały wykazane w załączniku nr 4 opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie określić 
rocznych nakładów jakie poniósł na naprawę szkód we wskazanym w pytaniu okresie. 
 

 

Pytanie 8 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane 

we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: 

daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazana w SIWZ szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, które 
wystąpiły w związku z prowadzoną działalnością, jak również w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu. 
 

 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje 

ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 

500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się 

od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia 

napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od 

miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian 

obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia. 

 

Pytanie 10 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość 

budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w 

jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do 

ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju 

zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek o najwyższej wartości to budynek Zespołu Szkół w 
Marcinkowicach o wartości 24.700.000 PLN, wraz z mieniem w podanej lokalizacji szacunkowa wartość PML 
wynosi ok. 26 mln PLN.  
  

 

Pytanie 11 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki retencyjne, zapory itp.  

 

 

Pytanie 12 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i 

przepusty? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty z 

wyjątkiem dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach zagospodarowanych wykazanymi do ubezpieczenia 

nieruchomościami. 

 

 

Pytanie 13.  

W przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i przepusty. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:  

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości ww. mienia,  

b. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich 

wartości /sumy ubezpieczenia  

c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie 

ubezpieczenia,  

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, 

jaka jest ich długość.  

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich 

budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:  

- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,  

- jaka jest ich konstrukcja,  

- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.  

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny 

jest:  

i. niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. 

Wymagany jest częściowy remont,  



ii. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji 

budowli.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu 12 

 

Pytanie 14 

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu 

zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.  

Odpowiedź: Na podstawie dostępnych informacji, Zamawiający podaje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia 
nie było objęte szkodami powodziowymi, osuwiskowymi w okresie od 1999r. do 2019r, dlatego też na terenach 
objętych aktualnym zamówieniem nie realizowano inwestycji p.powodziowych.  

 

Pytanie 15 

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w 

przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający 

posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.  

Odpowiedź: Odpowiedz na to pytanie została udzielona w pytaniu nr 7 

 

Pytanie 16 

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego 

przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, 

instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i 

działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić rocznych nakładów ponoszonych na utrzymanie 

bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia. Można założyć, iż roczna kwota nakładów na 

wspomniane cele wynosi ok. 5 mln PLN. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód 

w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. 

śniegu, mrozu, soli.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest jego intencją zgłaszanie szkód, które nie mają charakteru nagłego 

i nieprzewidzianego zdarzenia. 

 

Pytanie 18 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej: 2.000,00 PLN w 

każdej szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia na warunkach Klauzuli katastrofy budowlanej.  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenia franszyzy redukcyjnej: 2.000,00 PLN w każdej 

szkodzie. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ 

 

Pytanie 19 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej: 5% wartości 

szkody nie mniej niż 2.000 PLN w każdej szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia na warunkach KLAUZULI 

AKTÓW TERRORYZMU, STRAJKÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH.  

 



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla KLAUZULI AKTÓW TERRORYZMU, STRAJKÓW I ZAMIESZEK 

SPOŁECZNYCH ma zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000 PLN w każdej 

szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia 

 

 

Pytanie 20 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie definicji 

KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ, dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności ryzyka przepięcia związanego z 

wyładowaniem atmosferycznym pośrednim. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 

zapisów:  

„KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane 
zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od 
Zamawiającego przyczyn zewnętrznych.  

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne 
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych. 

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, 
ochronniki, warystory, filtry).  

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe 
ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego 
(zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w 
zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym bezpośrednim - do pełnej sumy ubezpieczenia. 
Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym pośrednim - limit odpowiedzialności 
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka przepięć 
niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym wynosi: 750.000 PLN”  
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

Pytanie 21 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji 

KLAUZULI BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ  ODTWORZENIA LIMITÓW NA 

PIERWSZE RYZYKO.  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ  ODTWORZENIA LIMITÓW NA 

PIERWSZE RYZYKO  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

• w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po 

wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania, 



• w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne 

może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym do pierwotnej wysokości, a Ubezpieczający 

zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, 

naliczonej do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 dni od 

otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku. Natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za 

każdorazową zgodą Wykonawcy – klauzula nie obejmuje odtwarzania limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 

Pytanie 22 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji 

KLAUZULI SZKÓD ZALANIOWYCH.  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„KLAUZULA SZKÓD ZALANIOWYCH 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, 

nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel  nie 

odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy wcześniej (przed szkodą) stwierdzono zły stan techniczny i 

dano zlecenie naprawy lub usunięcia usterki. Po zleceniu naprawy przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel  

odpowiada jeszcze za szkody zalaniowe przez okres maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia prac przez 

wykonawcę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania 

naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę.  

Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000 PLN”  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 

Pytanie 23 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji 

KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI I NA 

TERENIE RP.  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI I NA 

TERENIE RP 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w 

ubezpieczonym mieniu podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami oraz podczas transportu na 

terenie RP, powstałe na skutek zrealizowania się jednego z ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie 

pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, huragan, deszcz 

nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie się ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, 

upadek drzew, budynków i/lub budowli lub ich części,  katastrofa środka transportu, kradzież z włamaniem, 

kradzież z włamaniem mienia i środka transportu, rabunek, szkody podczas załadunku i rozładunku. 



Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec 

transportu, moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. 

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony prowadzi działalność, 

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,  

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego bądź 

będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem 

dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności 

umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000 PLN 

W ramach klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami i na terenie 

RP nie będą pokryte następujące szkody: 

a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i 

optycznych, 

b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź 

jego właściwości,  

c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu 

określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku 

transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania 

czynności załadunkowych i wyładunkowych, 

e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 

dokonujących rozładunku i załadunku, 

f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. 

W ramach wskazanego limitu ubezpieczona jest m.in. wystawa objazdowa na terenie RP (ścianki plenerowe - 

konstrukcje, poprzeczki aluminiowe oraz 2 x plansze do konstrukcji (150x100cm i 100x70cm) o wartości 

15.315,50 PLN”  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w SIWZ, jednocześnie KLAUZULA 

UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI I NA TERENIE RP 

otrzymuje brzmienie: 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w 

ubezpieczonym mieniu podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami oraz podczas transportu na 

terenie RP, powstałe na skutek zrealizowania się jednego z ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie 

pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, huragan, deszcz 

nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie się ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, 

upadek drzew, budynków i/lub budowli lub ich części,  katastrofa środka transportu, kradzież z włamaniem, 

kradzież z włamaniem mienia i środka transportu, rabunek, szkody podczas załadunku i rozładunku. 

Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec 

transportu, moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. 

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony prowadzi działalność, 

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,  

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego bądź 

będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 



Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem 

dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności 

umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000 PLN 

W ramach klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami i na terenie 

RP nie będą pokryte następujące szkody: 

a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i 

optycznych, 

b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź 

jego właściwości,  

c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu 

określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku 

transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania 

czynności załadunkowych i wyładunkowych, 

e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 

dokonujących rozładunku i załadunku, 

f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. 

W ramach wskazanego limitu ubezpieczona jest m.in. wystawa objazdowa na terenie RP (ścianki plenerowe - 

konstrukcje, poprzeczki aluminiowe oraz 2 x plansze do konstrukcji (150x100cm i 100x70cm) o wartości 

15.315,50 PLN”  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

Pytanie 24 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie 

mniej niż 10.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu ryzyka powodzi. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 

Pytanie 25 

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego  limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi zgodnie z 

poniższym: 

Limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi: 2 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 

Pytanie 26 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod 

nadzorem konserwatora zabytków?  

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, 

które są pod nadzorem konserwatora zabytków?  



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej wymienione obiekty są pod nadzorem konserwatora zabytków: 

• Zbyszyce 12, 33-318 Gródek n/Dunajcem- budynek mieszkalny- dwór- oddział D (Dom Pomocy 
Społecznej w Zbyszycach), 

• Zbyszyce 12 33-318 Gródek n/Dunajcem- budynek biurowy biały domek (Dom Pomocy Społecznej w 
Zbyszycach), 

• Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach- Kompleks Parkowy oraz budynek dydaktyczny 
"Pałac" w Marcinkowicach 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 27 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej 

konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone 

ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w 

niepalnych peszlach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty użytkowane  posiadają aktualne ( ważne) roczne  i 

pięcioletnie  przeglądy stanu technicznego, a także przeglądy instalacji elektrycznych .  Zalecenia z  przeglądów 

nie wskazywały na odstępstwa w istniejących instalacjach elektrycznych od obowiązujących przepisów w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje 

ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki 

komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami 

odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, 

itd. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, 

składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich 

zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem 

odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd. 

 

 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 

Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS? 

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje: 

a). Czy PSZOK spełnia spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach? 

b). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane? 

c). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK. 

d). Czy PSZOK jest zarządzany przez Wykonawcę zewnętrznego? I jeżeli tak to czy umowa z tym Wykonawcą 

zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej w wymaganej polisie OC 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 

Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS 

 

 

Pytanie 30 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w odniesieniu do 

warunków ubezpieczenia inwentarza żywego i wykreślenie ryzyka katastrofy budowlanej, zgodnie z poniższym: 

 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w inwentarzu żywym.   



Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w inwentarzu żywym zachodzi wskutek następujących zdarzeń: pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, 

lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, 

uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, katastrofa budowlana, 

zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ, zapis dotyczący warunków ubezpieczenia inwentarza żywego 

otrzymuje brzmienie: 

 „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w inwentarzu żywym.   

Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w inwentarzu żywym zachodzi wskutek następujących zdarzeń: pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, 

lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, 

uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji 

ratunkowej prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

Pytanie 31 

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli 

czystych strat finansowych zgodnie z poniższym  

 

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH 

1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o 

odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 

 

2. Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

1) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej 

konkurencji, prawa antymonopolowego, 

2) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych 

porad, zaleceń lub instrukcji, 

3) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z 

naruszeniem praw pracowniczych  

4) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 

5) wynikające z działalności reklamowej, 

7) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 

8) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek 

programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem 

lub korzystaniem z Internetu, 

9) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi  

10) wynikające z przekroczenia określonych terminów, 

11) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 

ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia (OC wzajemna). 

12) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 

leasingowymi, w obrocie nieruchomościami   



13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki  

14) związane z niedostarczeniem energii 

15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych  

16) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy wstrząsy)  

 

3. Za chwilę powstanie szkody uznaje się pierwsze udokumentowane stwierdzenie przez osobę trzecią czystej 

szkody majątkowej, nawet jeżeli w chwili powstania szkody nie można było ustalić jej przyczyn lub wielkości  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w SIWZ.  

KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH otrzymuje brzmienie: 

1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o 

odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 

 

2. Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

1) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej 

konkurencji, prawa antymonopolowego, 

2) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych 

porad, zaleceń lub instrukcji, 

3) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z 

naruszeniem praw pracowniczych  

4) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 

5) wynikające z działalności reklamowej, 

7) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 

8) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek 

programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem 

lub korzystaniem z Internetu, 

9) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi  

10) wynikające z przekroczenia określonych terminów, 

11) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 

ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia (OC wzajemna). 

12) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 

leasingowymi, w obrocie nieruchomościami   

13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki  

14) związane z niedostarczeniem energii 

15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych  

16) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy wstrząsy)  

 

3. Za chwilę powstanie szkody uznaje się pierwsze udokumentowane stwierdzenie przez osobę trzecią czystej 

szkody majątkowej, nawet jeżeli w chwili powstania szkody nie można było ustalić jej przyczyn lub wielkości  

 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

 

 

 



Dot. CZĘŚĆ I  

 

Pytanie 32 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 
09.12.2019r.  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 12.12.2019r 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 

Pytanie 33 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w 
wysokości 200 zł w każdej szkodzie rzeczowej.  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
Pytanie 34 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w każdej czystej stracie finansowej  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 
 
Pytanie 35 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do OC za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, 
wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 
Pytanie 36 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do OC za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem 
ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem 
decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na w/w osobach obowiązku ich wydania w 
terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u 
poszkodowanego 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
Pytanie 37 

Na jaki dzień podana jest szkodowość w SIWZ. Czy szkodowość uległa zmianie i czy Zamawiający może ją 
uaktualnić według danych bieżących. 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla części części 1 przedstawiona szkodowość została uzyskana przez 
Zamawiającego w dniu 06.11.2019r, natomiast dla części 2 w dniu 15.11.2019r. 
 
Pytanie 38 

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:   
-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, 
-braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności 
powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach,  
o których mowa powyżej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:   
-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, 
-braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności 
powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

 
 
Pytanie 39 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz 
OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu nr 1 
 
Pytanie 40 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie 
obejmuje szkód z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i zawodowych. 
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z zakresu ubezpieczeń 
obowiązkowych i zawodowych. 
 
 
Pytanie 41 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód 
rzeczowych w wysokości 300,00 zł lub inna możliwa propozycja  Zamawiającego w zakresie franszyzy redukcyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 
Pytanie 42 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony w 
zakresie OC zarządcy dróg.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia OC nie oczekuje się ochrony w zakresie Zarządcy 
dróg. 
 
 
Pytanie 43 

Prosimy o potwierdzenie, że  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie mające charakteru 
imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) 
i innych sportów ekstremalnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  organizowane imprezy przez Zamawiającego to imprezy nie mające 
charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, 
samochodowych) i innych sportów ekstremalnych. 
 
 
Pytanie 44 

Prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla prowadzenia, administrowania, 
użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu 
sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla prowadzenia,  
administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów prowadzenia, administrowania, 
użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania  odpadów  lub ich przetwarzania. 
 
Pytanie 45 

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, że nie oczekuje się 

pokrycia ubezpieczeniowego dla działalności leczniczej, medycznej  i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, 

badań klinicznych i eksperymentów medycznych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, że nie 

oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla działalności leczniczej, medycznej  i jakichkolwiek świadczeń 

zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych. 

Pytanie 46 

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest oczekiwane 

pokrycie w ramach posiadania, użytkowania lub prowadzenia maszyn i urządzeń latających lub pływających 

oraz związana z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi, serwisowania, naprawy, czyszczenia, załadunku 

lub rozładunku maszyn i urządzeń latających lub pływających 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest 

oczekiwane pokrycie w ramach posiadania, użytkowania lub prowadzenia maszyn i urządzeń latających lub 

pływających oraz związanej z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi, serwisowania, naprawy, 

czyszczenia, załadunku lub rozładunku maszyn i urządzeń latających lub pływających. 

 

Pytanie 47 

Czy do  Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych 
decyzji administracyjnych  - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz  z podaniem  obszaru decyzji, wielkości 
roszczenia i wypłaconego odszkodowania. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie zostały wniesione roszczenia odszkodowawcze 
dot. wydawanych decyzji administracyjnych.  
 
Pytanie 48 

Prosimy o informację czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania 
administracyjnego, ile i w jakiej wysokości 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do Zamawiającego nie były kierowane roszczenia dot. przewlekłości 
postępowania administracyjnego. 
 
Pytanie 49 

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie 
zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac 
jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają 
pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac 
posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na 
mienie osób trzecich/mienie otaczające? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekt budżetu przewiduje w przyszłym roku realizację następujących 
inwestycji: 
1.            Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - 7.500.000 
PLN (okres realizacji 2020/2021) – wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy wyłączony będzie z 
użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
2.            Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ w Grybowie - 431.000 PLN - nie wymaga pozwolenia na 
budowę, teren budowy wyłączony będzie z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 



3.            Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Nawojowej - kontynuacja 205.000 PLN (koszt inwestycji 
zrealizowanej w tym roku - 349.528. PLN) - nie wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy wyłączony będzie 
z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
4.            Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSiP w Piwnicznej - Zdroju - 627.000 PLN – wymaga 
pozwolenia na budowę, teren budowy wyłączony będzie z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
5.            Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 – 50.000 PLN – 
nie wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
6.            Modernizacja sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 – 150.000 PLN – 
nie wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
7.            Modernizacja kotłowni w ZSP w Krynicy – Zdroju – 200.000 PLN – nie wymaga pozwolenia na budowę, 
kotłownia wyłączona będzie z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
8.            Wykonanie drzwi przesuwnych w budynku ZSP w Krynicy – Zdroju – 15.000 PLN – nie wymaga 
pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
9.            Montaż klimatyzacji w budynku ZSZ w Grybowie (filia PPPP w Grybowie) – 52.000 PLN – nie wymaga 
pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
10.          Wykonanie sanitariatu w budynku ZSZ w Grybowie (filia PPPP w Grybowie) – 28.000 PLN – nie wymaga 
pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
11.          Modernizacja podwórka przy ZS w Marcinkowicach – 120.000 PLN – nie wymaga pozwolenia na budowę, 
teren budowy wyłączony będzie z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
12.          Roboty budowlane w ZS w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich – 155.500 PLN 
– wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
13.          Modernizacja budynku DPS w Zbyszycach (wykonanie zaleceń strażackich) – 22.000 PLN – nie wymaga 
pozwolenia na budowę, teren budowy nie będzie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. 
14.          Wykonanie placu (parkuru) do nauki jazdy konnej oraz wiat na sprzęt gospodarczy przy PZAZ w 
Nawojowej – dotacja celowa 115.000 PLN – nie wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy wyłączony będzie 
z użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
15.          Utwardzenie części terenu wokół budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu oraz wykonanie 
oświetlenia terenu – 245.000 PLN – wymaga pozwolenia na budowę, teren budowy wyłączony będzie z 
użytkowania jedynie na czas realizacji robót. 
Obszar oddziaływania zamyka się na terenie działek objętych inwestycjami 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 

Pytanie 50 

Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada pojazdów wolnobieżnych. 
 
Pytanie 51 

W zakresie ubezpieczenia od mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia 
Inwentarz żywy – konie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż inwentarz żywy – konie jest zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ryzyk 
nazwanych, wymienionych w załączniku nr 4 OPZ 
 
Pytanie 52 

W zakresie ubezpieczenia od mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ubezpieczenia Inwentarza żywego 
prosimy o potwierdzenie, że oczekuje się pokrycia w miejscu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla Inwentarza żywego oczekuje się pokrycia w miejscu ubezpieczenia 
określonego w załączniku nr 4 OPZ.  
 
 
Pytanie 53 

W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę prac budowlanych prosimy o informację jakie prace 
budowlano-montażowe Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia. W jakich lokalizacjach mają 
te prace być przeprowadzane?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 49 
 
 



Pytanie 54 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli prac budowlanych ubezpieczyciel nie odpowiada 
za szkody:  
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 
2) powodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub 
dostawcy, 
3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są 
bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Treść klauzuli drobnych prac budowlanych 
otrzymuje brzmienie:  
 „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
b)  prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę oraz 
realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
Wykonawca nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta 

lub dostawcy, 

3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są 

bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 
Pytanie 55 

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń p-pożarowych i przeciw kradzieżowych  wprowadzenie zapisu, że „Uznaje się 
one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta 
oraz zgodne z przepisami prawa”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie 56 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł lub inna 
możliwa propozycja. Zamawiającego w odniesieniu do budynków o konstrukcji drewnianej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie 57 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie dla budynków o konstrukcji drewnianej 
ochrony w zakresie ryzyka nazwanych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgode na proponowaną zmianę SIWZ z wyjątkiem budynków posiadających  
konstrukcję drewnianą dachową. 
 Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody dla budynków o konstrukcji drewnianej dachowej zachodzi wskutek 
następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, 
zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i 
sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko 
przepięć,  zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 

 



Pytanie 58 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu do wszystkich ryzyk nie są drogi publiczne, 
mosty, wiadukty i inna infrastruktura drogowa.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 12.  
 
Pytanie 59 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie są nieutwardzone ścieżki rowerowe. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie są nieutwardzone ścieżki 
rowerowe.  
 
Pytanie 60 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 2% nie 
mniej niż 5 000,00 zł lub propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
Pytanie 61 

W związku z posiadaniem mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o potwierdzenie, że  maszyny i urządzenia 
są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują 
się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-
kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił w tym zakresie szczegółowych  informacji w załączniku nr 4 OPZ 
 
Pytanie 62 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia tj. obrazy - w 
jaki sposób została określona suma ubezpieczenia (wycena)? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wycena obrazów została dokonana przez Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu użyczające obrazy Zamawiającemu. Wykaz mienia w załączniku nr 7 do SIWZ. Dla potrzeb przekazania 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zamawiający wymaga, aby obrazy o wartości 23.000 PLN ubezpieczone 
były na odrębnym dokumencie/polisie. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie 63 

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie przekracza 7 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie przekracza 7 lat. 
 
 
Pytanie 64 

Prosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego z danymi identyfikującymi sprzęt i rokiem produkcji oraz 
z podziałem na stacjonarny i przenośny. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji na temat podziału sprzętu elektronicznego na stacjonarny i 
przenośny w załączniku nr 6 do SIWZ 
 
Pytanie 65 

Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji – wnioskujemy dla klauzuli wprowadzenie zakresu 
ubezpieczenia pełnego w zastępstwie od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ 
 
 

 

Pytanie 66 

Prosimy w ramach klauzuli: KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ 
ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO o przeniesienie klauzuli w ramach zapisów dotyczących 
odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko do klauzul fakultatywnych. 



W przypadku braku zgody na powyższą zmianę prosimy o wykreślenie jednokrotnego automatycznego 
odtworzenia limitów odpowiedzialności lub wprowadzenie zapisów o odtworzeniu limitów za zgodą Wykonawcy 
lub wprowadzenie jednokrotnego automatycznego odtworzenia limitów odpowiedzialności w całym okresie 
ubezpieczenia tj. 36 m-cy. Nadmieniamy, że powyższa klauzula ma wpływ na ogólne koszty ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ 
 
Pytanie 67 

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
13.12.2019 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 32 
 
 

Pytanie 68 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.12.2019 r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 32 
 

 
Pytanie 69 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 12 
miesięcy. W przypadku odpowiedzi odmownej o uzupełnienie SIWZ o klauzulę wypowiedzenia umowy w treści 
jak poniżej: 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego (rocznego) okresu ubezpieczenia / okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do 
ważnych powodów należą wyłącznie: 
a) wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 60% wskaźnika szkodowości za 3 pierwsze kwartały 

danego okresu rozliczeniowego, łącznie ze wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia. Przez 
szkodowość rozumie się sumę wartości wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do 
zapłaconej składki (inkaso); 

b) pogorszenie warunków reasekuracyjnych; 
c) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej 

grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za 
ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub 
wymagalna. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 2 
 

 
Pytanie 70 

 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i umowie zastosowanie będą miały 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wskazanych w ofercie, w tym przewidziane 
w nich wyłączenia odpowiedzialności, jeśli zamawiający nie ustalił tego inaczej poprzez włączenia do zakresu 
ochrony. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 1 
 

 
Pytanie 71 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których 
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi 
umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy 
agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę. 



 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) 
będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, 
pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten 
podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
 
Pytanie 72 

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu 
stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 71 
 
Pytanie 73 

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ oraz wszelkich wzorów umów zapisów dotyczących kar umownych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ 
 
Pytanie 74 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 
umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost 
inaczej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 1 
 
 
Pytanie 75 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami 
na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek 
organizacyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie wskazano inaczej (np. dla klauzul, w których wskazano limit 
na zdarzenie),  określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) 
okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych. 
 
 
 
Pytanie 76 

Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają 
konsumpcji po wypłacie odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczenia Auto Casco). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwestia konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania dla 
określonych w SIWZ limitów i podlimitów odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) została określona w ramach 
klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenie limitów na pierwsze ryzyko. 
 
 
Pytanie 77 

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/ Zamawiającego, jak również 
Ubezpieczonych/jednostki podległe 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/ Zamawiającego, jak 
również Ubezpieczonych/jednostki podległe. 
 
 
 
Dotyczy: Część I Zamówienia 
 
Pytanie 78 

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie udziału 
własnego w każdej szkodzie w wysokości 5.000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 



 
Pytanie 79 

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie 
zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla 
tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000,- zł na jedno i wszystko zdarzenia lub 
innym akceptowalnym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia  budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Pytanie 80 

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada 
/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typy mienie zostało 
zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu 
obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do 
rozbiórki, wyburzenia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. J. Tischnera w Starym Sączu). Zamawiający nie 
wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów. 
 
 

Pytanie 81 

Prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych dłużej niż 90 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 

Pytanie 82 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższy wniosek prosimy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia 
głównego zaworu doprowadzającego wodę do budynku w przypadku jego nieużytkowania dłużej niż 90 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza, ze wskazane w zał nr 4 do SIWZ budynki nieużytkowane  są codziennie dozorowane. 
 
 
Pytanie 83 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 28 
 
 
Pytanie 84 

W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie poniższych 
zapisów: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, ulicami: 
a) kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 48 godzin od dnia i 

godziny zgłoszenia pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia 
powstania szkody i/lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili 
zgłoszenia tych okoliczności, 

b) wyrządzone przez osoby za działalnie których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane 
bezpośrednio do tej osoby, 

c) spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w ramach ubezpieczenia OC ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
zarządzania drogami. 



 
 
Pytanie 85 

Prosimy o informację dotyczącą procedury monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informację oraz 
potwierdzenie prawa regresu do podwykonawców, którym powierzono obowiązki zimowego utrzymania dróg 
oraz utrzymania zieleni (o ile Zamawiający korzysta w tym przypadku z usług podmiotów zewnętrznych). 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w ramach ubezpieczenia OC ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
zarządzania drogami. 
 
 
Pytanie 86 

W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
500,- zł w każdej szkodzie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w ramach ubezpieczenia OC ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
zarządzania drogami. 
 
 
Pytanie 87 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 45 
 
 
 
Pytanie 88 

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu mienia od mienia od wszystkich ryzyk intencją Zamawiającego jest 
objęcie ochroną ubezpieczeniową mostów, kładek, wiaduktów, estakad, pasaży, rowów itp., budowli 
hydrotechnicznych (w tym wałów przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników, tam itp.). W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. W przypadku negatywnego 
rozpatrzenia powyższej prośby, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową 
mostów, kładek, wiaduktów, estakad, pasaży, rowów itp., budowli hydrotechnicznych (w tym wałów 
przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników, tam itp.).  
 

Pytanie 89 

W odniesieniu do ryzyk dewastacji i wandalizmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
10% odszkodowania nie mniej niż 400,- zł. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
 
Pytanie 90 

W odniesieniu do szkód w mieniu zewnętrznym prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania nie mniej niż 1 000,- zł. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
Pytanie 91 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 5 mln zł lub innego 
odpowiadającego Zamawiającemu. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
Pytanie 92 

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały 
łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia są 
przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym 
(zbliżonym) charakterze wymienione poniżej i przeznaczone do celów grzewczych: 
Kotłownie olejowe :  
1. DPS Klęczany - 8.000 dm3  
2. ZS w Łącku  - 4.000 m3  
3. DWD w Piwnicznej - 7.200 dm3  
Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy DPS w Klęczanach - 15m3/d  
DD w Klęczanach - ogrzewany jest gazem propan-butan magazynowany w zbiorniku zewnętrznym o poj. 4.850 m  
 
 
Pytanie 93 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, 
wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), 
itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie mienia tego typu z ochrony ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 88. 
 
 
Pytanie 94 

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe 
w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy 
zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego 
specyfikę lub właściwości 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
Pytanie 95 

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka 
jest/będzie wartość tych inwestycji? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 49 
 
Pytanie 96 

Prosimy o określenie PML – prawdopodobnej maksymalnej szkody – dla ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, 
która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na 
ryzyko. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 10 
 
Pytanie 97 

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub 
lokalne podtopienia w latach 1997-2019? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości 
poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 7 
 
Pytanie 98 

Prosimy o informację czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, 
powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji,  
w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu  
w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, 
naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w 
następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego. 



 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji określających czy  lokalizacje wskazane do 
ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. 
 
Pytanie 99 

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji określających czy  lokalizacje wskazane do 
ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych. 
 
 
Pytanie 100 

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made 
movements) jest wyłączone z zakresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-
made movements) jest wyłączone z zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Pytanie 101 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem 
publicznym. 
 
 
Pytanie 102 

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat 
odszkodowanie będzie wypłacane wg wartości rzeczywistej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że w odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 
lat odszkodowanie będzie wypłacane wg wartości rzeczywistej. Jedynym budynkiem ubezpieczonym w wartości 
rzeczywistej jest budynek gospodarczy wymieniony w załączniku nr 6 do SIWZ o wartości 22.000 PLN 
 
 
Pytanie 103 

Prosimy o podanie informacji nt. wysokości franszyz/udziałów własnych obowiązujących w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych w ostatnim okresie ubezpieczenia dla tego ryzyka. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w ramach ubezpieczenia OC ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
zarządzania drogami. 
 
 
Pytanie 104 

Prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje nabyte lub które na podstawie odrębnych umów są we władaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne 
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nowe lokalizacje nabyte lub które na podstawie odrębnych umów są 
we władaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich 
spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących 
przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 
 
Pytanie 105 

Odnośnie OC organizatora imprez prosimy o potwierdzenie, że: 
a) ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, 
b) ochroną będą objęte szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni, fajerwerków, o ile pokazy te 

będą zorganizowane przez firmy profesjonalne, zawodowo zajmujące się organizowaniem tego rodzaju 
pokazów, 

c) ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego 
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np.żeglowanie ze spadochronem, 



jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odnośnie OC organizatora imprez: 

a)ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, 
b)ochroną będą objęte szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni, fajerwerków, o ile pokazy te 
będą zorganizowane przez firmy profesjonalne, zawodowo zajmujące się organizowaniem tego rodzaju 
pokazów, 
c)ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego 
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np.żeglowanie ze spadochronem, 
jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 
Pytanie 106 

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana umowy polegająca na objęciu ochroną w ramach ubezpieczenia OC nowo 
utworzonej jednostki organizacyjnej/nowego podmiotu będzie wymagać zgody obu stron. Jeśli Zamawiający nie 
potwierdza powyższego, to prosimy o potwierdzenie, że w związku z włączeniem do ochrony nowo powstałego 
podmiotu/jednostki organizacyjnej zakres działalności objęty ochroną nie ulegnie zmianie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiana umowy polegająca na objęciu ochroną w ramach ubezpieczenia 
OC nowo utworzonej jednostki organizacyjnej/nowego podmiotu będzie wymagać zgody obu stron.  
 
 
Pytanie 107 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody 
podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został 
spełniony. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody 
podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został 
spełniony. 
 
 
Pytanie 108 

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o zniesieniu (rezygnacji) prawa ubezpieczyciela do regresu, to 
postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu albo pod 
wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń ujętych w 
tej części Zamówienia). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilekroć mowa o zniesieniu (rezygnacji) prawa ubezpieczyciela do 
regresu, to postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu 
albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
ujętych w tej części Zamówienia). 
Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ 
 
Pytanie 109 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność 
 
 



Pytanie 110 

Prosimy o informację, czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym 
pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. W razie 
odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie ich jednostkowej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują 
się budynki z palnym pokryciem dachowym typu: strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, 
deszczułki. 
 
Pytanie 111 

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia inwentarza żywego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ 
 
Dotyczy: Część II Zamówienia 
 
Pytanie 112 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyka w tym 
ustalenia składki oraz odmowy przyjęcia do ubezpieczenia Auto Casco następujących rodzajów pojazdów: 

a) samochody sportowe (segment G), 
b) quady, skutery śnieżne, 
c) samochody o nadwoziu typu kabriolet, 
d) motocykle, motorowery ubezpieczane w zakresie pełnym, 
e) autobusy, 
f) ciągniki siodłowe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do pojazdów zakupionych w trakcie trwania umowy 

Wykonawca ma prawo do indywidualnej oceny ryzyka i odmowy ubezpieczenia w zakresie autocasco 

następujących kategorii pojazdów: 

a) samochody sportowe (segment G), 

b) quady, skutery śnieżne, 

c) samochody o nadwoziu otwartym typu kabriolet, 

d) motocykle, motorowery ubezpieczane w zakresie pełnym z włączonym ryzykiem kradzieży, 

e) pojazdy zarejestrowane jako autobusy, 

f) pojazdy zarejestrowane jako ciągniki siodłowe 

g) pojazdów osobowych o wartości powyżej 400 000 zł oraz pozostałych kategorii pojazdów silnikowych o 

wartości powyżej 600 000 zł 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

Pytanie 113 

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zakup w okresie ubezpieczenia pojazdów, których jednostkowa 
wartość będzie przekraczać 400 000,- zł. Jeżeli tak, jakiego typu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia zakupu pojazdu o wartości powyżej 400  000 zł 
 
Pytanie 114 

Prosimy o potwierdzenie prawa Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyka w tym ustalenia składki w 
odniesieniu do pojazdów osobowych przyjmowanych do ubezpieczenia Auto Casco z sumą ubezpieczenia 
powyżej 400 000,- zł oraz pozostałych pojazdów z sumą ubezpieczenia powyżej 600 000,- zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia zakupu pojazdu o wartości powyżej 400  000 zł 

Pytanie 115 

Prosimy o ustalenie składki minimalnej (rocznej) w ubezpieczeniu AC za jeden pojazd w kwocie 300,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 

 

 



Pytanie 116 

Prosimy o potwierdzenie, że na warunkach niniejszej SIWZ nie będą ubezpieczane pojazdy wykorzystywane do 
transportu materiałów/substancji radioaktywnych, promieniotwórczych, nuklearnych, atomowych lub mogących 
spowodować reakcja jądrową i/lub promieniowanie radioaktywne lub skażenie radioaktywne, nuklearne, paliw, 
gazów, chemikaliów i innych podobnych lub potwierdzenie prawa Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyka w 
przypadku zgłoszenia takich pojazdów do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na warunkach niniejszej SIWZ nie będą ubezpieczane pojazdy 
wykorzystywane do transportu materiałów/substancji radioaktywnych, promieniotwórczych, nuklearnych, 
atomowych lub mogących spowodować reakcja jądrową i/lub promieniowanie radioaktywne lub skażenie 
radioaktywne, nuklearne, paliw, gazów, chemikaliów i innych podobnych. 

 

Pytanie 117 

Prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach ubezpieczenia Zielona Karta odpowiedzialności za szkody 
spowodowane na terytorium Azerbejdżanu (AZ), Iranu (IR), Izraela (IL), Maroka (MA), Rosji (RUS), Tunezji (TN) i 
Turcji (TR). 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 

 
Pytanie 118 

Dotyczy Auto Casco). Prosimy o potwierdzenie, że zapisy SIWZ dotyczące zniesienia amortyzacji będą miały 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 13 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 

 

Pytanie 119 

Prosimy o następujące doprecyzowanie warunków dodatkowych dotyczących limitu kosztów holowania i 
kosztów parkingu po szkodzie: łącznie nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia pojazdu przy czym limit kosztów 
holowania uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego będzie wynosił 1 000,- zł 
brutto dla szkód powstałych na terytorium RP oraz 5 000,- zł i nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia pojazdu 
gdy szkoda powstała poza granicami RP. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 

Pytanie 120 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zdarzeń związanych z nagłym najechaniem na nierówności dróg 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub 
zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi) objętych ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż standardowo z zakresu ubezpieczenia wyłączone są zdarzenia 
związane z nagłym najechaniem na nierówności dróg polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu wyłącznie 
ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi) 
objętych ubezpieczeniem. 
Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe wyłącznie w ogumieniu jest ujęte w klauzuli fakultatywnej „Klauzula 
szkód w ogumieniu (dotyczy ubezpieczenia Autocasco)” 
 
Pytanie 121 

Zwracamy się z uprzejmą o rozważenie i umożliwienie zmiany SIWZ w zakresie okresu ubezpieczenia, 

terminu wykonania Zamówienia z 36 miesięcy na 24 miesiące, a jeśli nie jest to możliwe zwracamy się z 

prośbą o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy:  

 
Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 
1.   Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 
Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub  8 miesiąca drugiego 
okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%  



2.   Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na 
odszkodowania,  odpowiednio:  
·  na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych miesięcy  tego  okresu  
ubezpieczenia  
·  na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu  
ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 
3.   Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 
·           przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 
·       przez drugi okres ubezpieczenia  -  12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 2  
 

Pytanie 122 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ  zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym 
klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubez pieczenia w 
niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 1  
 
 
W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
 
Pytanie 123 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ str . 7 „Płatność składki dla 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia  
zrealizowana będzie przez  poszczególne Jednostki organizacyjne osobno. Brak opłaty składki przez 
którąkolwiek Jednostkę nie powoduje ustania (i/ lub przerwy) ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do 
pozostałych Jednostek, które opłaciły składkę.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 

Pytanie 124 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczenia w 

wysokości 500zł, za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej dla klauzuli dla szkód w środowisku (szkody wynikłe 

bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody,  gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych), czystych strat finansowych, dla których franszyza wynosi 1.0 00 

zł dla każdej szkody. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 

Pytanie 125 

W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wynikłe bezpośrednio 

lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować 

odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej o szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 

do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych zakres ubezpieczenia nie będzie 



obejmować odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)  

 

 
Pytanie 126 

W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wynikłe bezpośrednio 

lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych, prosimy o potwierdzen ie, że  Ubezpieczyciel nie będzie ponosić 

odpowiedzialności cywilnej za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 

zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej za 

szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym. 

 

 
Pytanie 127 

W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wynikłe bezpośrednio 

lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych, prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte  szkody nagłe, przypadkowe i 

niezamierzone powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte  szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone powstałe 

na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska  

 
Pytanie 128 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres  ubezpieczenia OC nie obejmuje oc za szkody związane z 

posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz 

związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.  

 

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie na czym polega działalność wskazana jako 

„przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” .  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 28.  

 
 

Pytanie 129 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o OC za produkt, uprzejmie proszę o wskazanie jaki produkt ma być 

objęty ochroną. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  w odniesieniu do rozszerzenia OC za produkt ochroną 

ubezpieczeniową objęte będą  produkty: produkty rolne nieprzetworzone - żywność, produkty spożywcze, 

woda. 

 
Pytanie 130 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisów SIWZ poprzez wykreślenie z zakresu 

ochrony:” OC instruktorów jazdy konnej w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych 

wskutek wykonywania zawodu instruktora, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na 

podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna osób 

objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, 

uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu lub zniszczenie mienia oraz utracone korzyści, które poszkodowany 

mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono) wynikające z uchybień w wykonaniu czynności 



zawodowych instruktora.– podlimit/sublimit do wysokości sumy gwarancyjnej, tj.  1.500.000, - PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
 

W przypadku jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna prosimy o rozważenie obniżenia 
wysokości podlimitu do 500.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
Pytanie 131 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w 
mieniu (ruchomym i nieruchomościach), z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta  na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy) prosimy o 
wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż administruje kilka obiektów należących do Skarbu Państwa z mocy 
Ustawy. Obiekty wymienione są w zał. nr 6 do SIWZ. 

 
Pytanie 132 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia OC za szkody nie będące 
następstwem szkód osobowych ani rzeczowych/ klauzula czystych strat finansowych ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte szkody:  

- wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;  
- wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpi eczenia 
lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;  
-   wyrządzone przez wadliwy produkt;  
- polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 
przedmiotu umowy;  
- związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzie lona w pytaniu 31. 
 

 

 
Pytanie 133 

W zakresie ubezpieczenia za „szkody poniesione przez pracowników Zamawiającego, powstałe w związku z 
wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym 
na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, osobom odbywającym staże i praktyki, 
w szczególności również odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy 
pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych …” zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy  pracy i chorób zawodowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących 
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
 Jednocześnie informuje, iż Wykonawca wypłaca należne odszkodowanie w ramach niniejszej klauzuli w 
części przekraczającej wysokość świadczenia wypłacanego pracownikowi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 
30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  i chorób zawodowych.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 
 

 



Pytanie 134 

W zakresie ubezpieczenia „OC organizatora zjazdów, konferencji, targów edukacyjnych…” prosimy o 
potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte 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 Potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia „OC organizatora zjazdów, konferencji, 
targów edukacyjnych…ochroną ubezpieczeniową nie są objęte 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.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 

 
 

Pytanie 135 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o o potwierdzenie, iż w zakresie OC za szkody powstałe w wyniku zatruć 
pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz przeniesienia chorób zakaźnych ochroną ubezpieczeniową nie są 
objęte szkody: 

1)powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;  
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy 
ubezpieczony wiedział; 
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych 
oraz HIV; 
4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, 
zakażeń bakteryjnych oraz przeniesienia chorób zakaźnych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:  

1)powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;  
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy 
ubezpieczony wiedział; 
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych 
oraz HIV; 
4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 

 
 

Pytanie 136 

W odniesieniu do zapisów dotyczących odpowiedzialności za „OC za szkody wyrządzone w następstwie 
działania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej, gazowej lub innych urządzeń i 
instalacji” zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji Zamawiającego,  iż ochroną 
ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za  szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za  
szkody będące skutkiem awarii  i/lub niewłaściwego działania urządzeń i instalacji.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 
 

 
 



W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

 
Pytanie 137 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ str. 7 „Płatność składki dla 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z 
zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zrealizowana  będzie przez Jednostkę organizacyjną 
Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Brak opłaty składki przez Jednostkę nie powoduje 
ustania (i/ lub przerwy) ochrony ubezpieczeniowej.”  

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 
W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego  
 
Pytanie 138 

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczenia w wysokości 500zł, za wyjątkiem franszyz 
określonych w SIWZ. 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 

Pytanie 139 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ str. 7 „Płatność składki dla 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
zrealizowana będzie przez poszczególne Jednostki organizacyjne osobno. Brak opłaty składki przez 
którąkolwiek Jednostkę nie powoduje ustania (i/ lub przerwy) och rony ubezpieczeniowej w stosunku do 
pozostałych Jednostek, które opłaciły składkę.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 
Pytanie 140 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia 

szkód w danych oraz szkód następczych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak 

cybernetyczny/działanie hakera. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż  intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w 

danych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. 

 

 
Pytanie 141 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dodatkowych zapisów w klauzuli kradzieży zwykłej 

zgodnie z poniższym: 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 



a) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, 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,  

b) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 
Pytanie 142 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub 

pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest  zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych 

warunków. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 3 

 
Pytanie 143 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  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) ? 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełnia ją tych 

warunków. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy 

Prawo Budowlane? 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych 

warunków. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy w środowisku pracy a obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)  
 

 

 

 



Pytanie 144 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 

techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów 

nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

g) instalacji ciśnieniowych; 

h) urządzeń dźwigowych. 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają  tych 

warunków, 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 3 

 

 
Pytanie 145 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dodatkowej klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego w treści poniżej: 

 

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i 

programach komputerowych (IT – Information Technology). 

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 lub 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 uszkodzenia, 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.  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do zał. Nr 4  do SIWZ dodatkową klauzulę w ubezpieczeniu 

sprzętu elektronicznego w powyższej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.  

 
 

 

 



Pytanie 146 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie działania prewencyjne, szkoleniowe i inne,  zamierza 

podjąć lub podjął Zamawiający, celem wyeliminowania lub ograniczenia szkód w ubezpieczonym mieniu,  

jakie pojawiły się w ostatnich latach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w celu ograniczenia szkód w ostatnich latach na bieżąco 

przeprowadza wymagane przepisami praw przeglądy budowlane obiektów,  znajdujących się w nich 

instalacji oraz zabezpieczeń. Zamawiający inwestuje w kolejne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 

obiektów oraz przebywających w nich ludzi. 

 
Pytanie 147 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli wskazanej poniżej: 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 

rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za  

- jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, 

uszkodzenie lub zmianę, powstałe  

z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne 

oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)  innego niż objęta zakresem 

ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały  

oraz  

- jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 

utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia 

bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek 

innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do 

powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta 

zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się 

znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub 

wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w 

dane elektroniczne) 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 

interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządz eń do 

przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne 

zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich 

urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 

zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź 

inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy 

Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.  

 

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli w powyższej 

treści nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje odrzucenia oferty.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do zał. Nr 4  do SIWZ dodatkową klauzulę o powyższej treści. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

 
Pytanie 148 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

inwentarza żywego – 11 koni (SU: 109.548,28 PLN). 

 



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca  zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona w  pytaniu nr 51 

 
Pytanie 149 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zakresu ochrony klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwpożarowych. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie. Jeśli odpowiedź będzie negatywna prosimy o 

rozważenie możliwości przeniesienia klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

do klauzul fakultatywnych.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 
Pytanie 150 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroryzmu, 

strajków i zamieszek społecznych do 1.000.000 PLN. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 
Pytanie 151 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej do 

1.000.000 PLN. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację zamówienia w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 

 

 
Pytanie 152 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ: „Klauzula rozliczenia składki” - o ile nie 

zostaną rozliczone w ramach „Klauzula automatycznego pokrycia”  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ: „Klauzula rozliczenia składki” otrzymuje brzmienie „Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności 

dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 

ochrony ubezpieczeniowej ,o ile nie zostaną rozliczone w ramach „Klauzula automatycznego pokrycia” 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. 

 Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 

 
 

Pytanie 153 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 12.12.2019r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 32 
 



 
 
Dot. części 1 zamówienia – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i OC 
 

Pytanie 154 

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte szkodami powodziowymi po 1996r?  
Czy wystąpiły szkody osuwiskowe? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 7 
 
Pytanie 155 

Jeśli chodzi o ryzyko z zakresu ubezpieczenia all risks  i EEI tj. „osuwanie się ziemi” prosimy o doprecyzowanie 
zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku 
działalności człowieka.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 100 
 
Pytanie 156 

Prosimy o podanie wysokości PML? Jaka jest najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji wraz  z urządzeniami 
i wyposażeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 10 
 
 
Pytanie 157 

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o potwierdzenie, iż każdy z wyłączonych                           z 
eksploatacji obiektów spełnia łącznie następujące warunki: 
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie                      i 
gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił w tym zakresie szczegółowych informacji w załączniku nr 4 do SIWZ 
 
 
Pytanie 158 

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów znajdują się obiekty użytkowane 
niezgodnie z przeznaczeniem – jeśli tak prosimy o wskazanie jakie to obiekty, jakie posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe oraz informację nt. konstrukcji i ich 
przeznaczenie.   
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów nie znajdują się obiekty 
użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
 

Pytanie 159 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 1 
 
Pytanie 160 

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limitach odpowiedzialności są to limity na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 75. 
 
Pytanie 161 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest: 
a. niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji 
pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont, 



b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku. 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje stan techniczny obiektów i instalacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 162 

Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone szklarnie, namioty (w tym namioty foliowe), czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to 
prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone szklarnie, namioty (w tym 
namioty foliowe). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej 
znajduje się Hala do jazd konnych o konstrukcji metalowej pokrytej plandeką o gramaturze 650. Hala 
przytwierdzona jest na stałe do podłoża. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 163 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków wyłączonych                      z 
eksploatacji/użytkowania (powyżej 30 dni)? 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca wnioskujemy o ograniczenie zakresu dla tych 
budynków  do zakresu ogniowego  flexa.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w SIWZ 
 
 

Pytanie 164 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

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 informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 28 
 
 
Pytanie 165 

Prosimy o doprecyzowanie, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie przekracza 7 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 63 
 
Pytanie 166 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.12.2019 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 32 
 
 
Dot. części 2 zamówienia, ubezpieczenia komunikacyjne 
Pytanie 167 

Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych pojazdów w rozbiciu na ubezpieczenia OC i AC w poszczególnych latach, 

tj. 2016,2017,2018,2019. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje liczbę pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach: 
 

 
Liczba ubezpieczonych pojazdów 

Rok OC AC 

2016 44 19 

2017 54 27 

2018 67 27 

2019 37 15 

 



Dane za rok 2019 obejmują pojazdy włączone do ubezpieczenia na dzień 05.12.2019. Do dnia 31.12.2019 
Zamawiający planuje jeszcze ubezpieczenie OC dla 11 pojazdów oraz AC dla 5 pojazdów 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Część I zamówienia 
 
W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
 
Pytanie 168 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie klauzuli reprezentantów. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie. W przypadku jeśli Zamawiający nie zgadza się na modyfikację SIWZ w 

tym zakresie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  

 

Pytanie 169 

W przypadku jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

klauzuli reprezentantów zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w klauzuli 

reprezentantów poprzez wprowadzenie zapisu: „Niezależnie od innych postanowień OWU, 

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od  

osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego  odszkodowania.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ, jednocześnie informuje, iż 

poniższe klauzule otrzymują brzmienie: 

 

• KLAUZULA REPREZENTANTÓW- dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się iż Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy 
czym za osoby te lub organ wieloosobowy (zarząd) uważa się Władze Starostwa/Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Gminy i ich zastępców, Skarbnika oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. Wykonawcy przysługuje 
prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania. 
 
 
 

• KLAUZULA REPREZENTANTÓW- dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane 
wskutek winy umyślnej Zamawiającego i osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za osoby te lub organ 
wieloosobowy (zarząd) uważa Władze Starostwa/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy i ich zastępców, 
Skarbnika oraz się osoby które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego 

odszkodowania. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 



 

Pytanie 170 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w załączniku nr 4 na str. 15 poprzez dopisanie 
w części: „Ponadto zakres ochrony obejmuje: 
− uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu 
zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, jeżeli były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne” 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w SIWZ, treść zapisu Ponadto w 

ramach sumy gwarancyjnej Wykonawca pokryje: 

-uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu 

zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, jeżeli były celowe, 

chociażby okazały się bezskuteczne. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 

 
W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego  
 
Pytanie 171 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w klauzuli drobnych robót budowlany ch poprzez 

zmianę zapisu: „b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem wymagane jest pozwolenie na budowę 

oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 

konstrukcji dachu” na zapis: „ prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 

pozwolenia na budowę oraz realizacja ich nie wiąże się  z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub 

budowli lub konstrukcji dachu”. 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 54 

 

 

Pytanie 172 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż klauzula przepięciowa nie obejmuje s zkód: 

- w licznikach, miernikach, 

-  w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach,  odgromnikach, 

żarówkach, grzejnikach, lampach, 

- powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z 

wyjątkiem 

prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula przepięciowa nie obejmuje szkód: 

- w licznikach, miernikach, 

-  w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, 

żarówkach, grzejnikach, lampach, 

- powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z 

wyjątkiem 

prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami).  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 



Pytanie 173 

W odniesieniu do klauzuli ekspertów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 500zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 

Pytanie 174 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez obniżenie limitu w klauzuli przepięciowej do 
500.000 PLN. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 
 

Pytanie 175 
W odniesieniu do klauzuli składowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu: „W przypadku 
szkód powstałych w skutek zalania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego 
się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu pod warunkiem, że składowanie tego mienia na 
podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 94  
 

Pytanie 176 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie w klauzuli graffiti franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500zł. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ 
 
 

Pytanie 177 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż w ramach klauzuli graffiti z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 
-w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 60 dni,  
-w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 

Pytanie 178 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla obiektów zabytkowych oraz dla 
obiektów wyłączonych z użytkowania w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 PLN.  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ.  Zamawiający zwraca uwagę, 

iż obiekty zabytkowe są w dobrym stanie technicznym, natomiast obiekty wyłączone z użytkowania są 

codziennie dozorowane. 

 
 
 



Pytanie 179 
Zwracamy się z uprzejmą o modyfikację zapisów SIWZ z w zakresie ochrony danych i nośników dany ch, 
oprogramowaniu oraz przenośnego sprzętu elektronicznego poprzez wprowadzenie franszyzy w wysokości 
10% nie mniej niż 500zł. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 
 

Pytanie 180 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w zakresie, czy na terenie Powiatu prowadzona jest 

działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny 

opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz  wartości/sumy ubez pieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 28 

 

 

Pytanie 181 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające 

remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości,  SU oraz opisu. Proszę o  wyłączenie tych obiektów z 

zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający na temat planowanych inwestycji udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 49, 

jednocześnie nie wyraża zgody na wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas 

remontu/modernizacji. 

 

 

Pytanie 182 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację , czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w 

mieniu, których Zamawiający  nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i 

naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 8 

 

Pytanie 183 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy występujące na teren ie Powiatu obiekty zabytkowe, 

objęte nadzorem konserwatora zabytków. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 26 

 

 

Pytanie 184 

W związku z klauzulą automatycznego pokrycia i przewidzianym tam limitem zwracamy się z uprze jmą 

prośbą o informację jakie inwestycje, zakupy są planowane w okresie ubezpieczenia, które mogłyby zostać 

objęte tą klauzulą. Proszę o  opis i wartość. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 49 

 

 

Pytanie 185 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drog i, ulice, 

jezdnie,  chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna infrastruktura drogowa.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 12 

 

 

 

 

 



Pytanie 186 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na 

utrzymanie bądź modernizację mienia objętego SIWZ. (np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, 

skutkiem graffitti, dewastacji itp.)  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 16 

 

Pytanie 187 

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia 

szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu 

działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli i innym przyczynom np. eksploatacyjnym  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 17 

 

Pytanie 188 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan techn iczny mienia objętego SIWZ i  które ze 

wskazanych pozycji wykazu wymagają remontów i  modernizacji w najbliższym czasie lub niezwłocznie i na 

czym mają polegać. 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje stan techniczny obiektów i instalacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

 

Pytanie 189 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż na terenie Powiatu od 1997r. nie było szkód 

powodziowych ani podtopień.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 7 

 

 

Pytanie 190 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o informację czy w zakresie ochrony zostały ujęte jako przedmiot 

ubezpieczenia solary, instalacje i kolektory solarne, jeśli tak prosimy o podanie wartości jednostkowego 

urządzenia, wartości całego mienia i historii szkodowe j za okres trzech ostatnich lat oraz podanie gdzie 

znajduje się mienie i kto prowadzi jego konserwację oraz czy urządzenia są w okresie gwarancji.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada instalacje solarne służące do produkcji ciepłej wody 

użytkowej w ilości ok. 90 sztuk zamontowane w : 

• DPS Klęczany 

• DPS Zbyszyce 

• LO w Grybowie 

• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 oraz Strzelecka 1)  

• PCPR w Nowym Sączu 

Zamawiający potwierdza, iż w ostatnich trzech latach wskazane mienie nie zostało uszkodzone. 

Jednostkowa (uśredniona) wartość instalacji solarnej wynosi ok.930 PLN brutto. Konserwacja jest 

prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta przez uprawnione podmioty gospodarcze.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

 

 

Pytanie 191 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie największej wartości mienia jaka znajduje się w ubezpieczanej  

lokalizacji uwzględniającej wartość mienia ruchomego i nieruchomości.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 10 

 

 

Pytanie 192 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno -kanalizacyjnej, sanitarnej 

i deszczowej, instalacji i sieci elektrycznych , teleinformatycznych , energetycznych i elektronicznych 

Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną. 



Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz podanie historii 

szkodowej za okres trzech ostatnich lat. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i 

deszczowej, instalacji i sieci elektrycznych, teleinformatycznych, energetycznych i elektronicznych 

Zamawiający nie zamierza ubezpieczyć sieci napowietrznej.  

 

 
Część II zamówienia 
 

Pytanie 193 
Odnośnie klauzuli szkód w ogumieniu, prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności przez 
wprowadzenie zapisu jak poniżej:   
 
KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU- DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyłącznie ogumienia wskutek najechania na nierówność w drodze 
lub przedmioty leżące na drodze Wykonawca pokryje koszty zakupu nowych opon. Łączny limit 
odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 3.000 PLN w każdym okresie polisowania.  
 
W przypadku zgody na powyższe prosimy o modyfikację SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w SIWZ. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 

Pytanie 194 
 
W klauzuli automatycznego pokrycia proszę o zmianę zapisów z „(...) 3) Odpowiedzialność wykonawcy w stosunku 
do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości 
łącznej sumy ubezpieczenia.” na  ) Odpowiedzialność wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 
na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% jednak nie więcej niż 8 000 000 zł wartości 
łącznej sumy ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 
 

Pytanie 195 
 
Wnioskuję o zmianę zapisu w klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych z „ (…) b) robót budowlanych, 
na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich 
realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu” na” b) robót 
budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z 
zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji 
dachu”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 54 
 

 

Pytanie 196 
 

Wnioskuję o zmianę limitu w klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą z 1 000 000 zł na 500 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  
 
 

Pytanie 197 
 
Wnioskuję o zmianę limitu w klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z 1 000 000 zł na 500 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ  



Pytanie 198 
 
Wnioskuję o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia inwentarza żywego. W przypadku braku zgody na powyższe 
proszę o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia. Proszę również o podanie szkód jakie mogą wystąpić w 
inwentarzu z ryzyka przepięć. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 30 
 

Pytanie 199 
 
Wnioskuje o zmianę terminu składania ofert na 13.12.2019r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź został udzielona w pytaniu nr 32 
 
 
 
 
II. POZOSTAŁE ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI. 
Oprócz zmian wskazanych powyżej Zamawiający dokonuje na podstawie art. 12a ust.2 ustawy Pzp zmiany 
punktu 18 SIWZ (w zakresie terminów składania i otwarcia ofert)   
 
 
1. W punkcie 18  specyfikacji istotnych warunków zamówienia ppkt 1. 
 
dotychczasowy zapis:   
 
1) Składanie ofert: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DP PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-
300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 09.12.2019 r., do godziny 11.00 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1) Składanie ofert: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DP PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-
300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 12.12.2019 r., do godziny 11.00 
 
 
 
2. W punkcie 18  specyfikacji istotnych warunków zamówienia ppkt 5 
 
dotychczasowy zapis:   
 
5) Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r, o godzinie 11.30, w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DB 
PATRON Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz. 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
 
5) Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r, o godzinie 11.30, w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DB 
PATRON Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz. 
 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 



Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w punkcie 28 SIWZ." 
 
 
 
Marek Grądziel  
Prezes Zarządu DB Patron Sp. z o.o.  
Pełnomocnik Powiatu Nowosądeckiego 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika,  
2. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji,  
3. Biuletyn Informacji Publicznej zamawiającego/ strona internetowa pełnomocnika zamawiającego  
4. a/a  
 

 
 
 


