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Wszyscy Wykonawcy 

  

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 
Kąty Wrocławskie 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 
 
Pytanie  1 Powołując się na art. 38 wy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2015  
poz. 2164) oraz rozdział XIV SIWZ, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ 
następujących zmian zapisów oraz udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do opracowania 
warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 
  
Cześć I: Ubezpieczenie majątku I odpowiedzialności cywilnej Gminy Katy Wrocławskie 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
1) W odniesieniu do zapisów o niezmienności stawek, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 

zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z 
zastrzeżeniem § 816 k.c. 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 

2) W zakresie pkt. 2 prosimy o informację czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia szklarnie, solary i 
kolektory solarne, pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji. Prosimy o szczegółowy wykaz 
w/wym. mienia. 
Nie 
 

3) W odniesieniu do mienia os6b trzecich oraz mienia pracowniczego prosimy o zmianę podstawy 
szacowania wartości mienia na wartość rzeczywistą. 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 

4) W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie 
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz 
zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny. 
Zwracamy przy tym uwagę, że systematyczność (szczególnie w długim okresie czasu) nie ma 
cech przynależnych zdarzeniu losowemu, takich jak m.in. nagłość i w części nieprzewidywalność. 
Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog wyłączeń 
odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody powstałe na skutek systematycznego 
zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń 
technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez 
wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny. 
 

5) W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie 
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstaje 
wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej. wody, 
pary, gazu). 



 

 

Zamawiający nie wprowadza wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody 
powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, wskazując na obligatoryjne 
warunki ochrony ubezpieczeniowej, obejmujące m.in. szeroko rozumiane przepięcie, 
klauzulę rozmrożenia, czy klauzulę szkód elektrycznych 
 

6) W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia prosimy o 
uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w naziemnych oraz 
podziemnych liniach (przesyłowych i teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach 
stanowiących integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, 
za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego 
terenie i stanowiących jego własność. 
Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uzupełnia katalog wyłączeń 
odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody w naziemnych oraz podziemnych liniach 
(przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu 
oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i 
przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających 
Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność oraz 
znajdujących się w odległości od 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w 
umowie ubezpieczenia lub SIWZ. 
 

7) W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie 
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w 
wyniku nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących 
przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar. 
Zamawiający nie wprowadza innego niż określone w SIWZ wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach 
branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 
 

8) Dla kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ww. rozszerzenie nie ma zastosowania 
do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. Prosimy o 
zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
10% wartości szkody. monitoring elektroniczny. 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 

9) Prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, z rozbiciem wartości na poszczególne typy 
obszarów według definicji ustawowej (art. 9 ust. 1 pkt 6c): 
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat  
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat 
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy I 
przymuliska, o których mowa  w art. 18 ustawy, stanowiące działki ewidencyjne 

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

Nie ma takiego mienia. 
 

10) Prosimy o udzielenie informacji oczy Zamawiający  zgłasza do ubezpieczenia budynki 
nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz 
znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych 
zabezpieczeń. 
Nie 
 

11) Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, 
prosimy o dodanie poniższego zapisu: 

 Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/ pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, 
że spełnione są łącznie następujące warunki: 

  maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania, 



 

 

  z urządzeń (instalacji wodno-kanalizacyjnych I technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para 

 drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza 
budynku. 

Nie dotyczy 
 

12) W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z 
ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: 
pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego. 
Nie dotyczy 
 

13) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny. 
Zamawiający potwierdza 
 

14) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający potwierdza 
  

15) Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu 
technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, 
wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze - jeśli jest inaczej prosimy o 
udzielenie bliższych informacji. 
Nie zawierają zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 
 

16) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny 
Zamawiający potwierdza 
 

17) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się 
mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów 
Zamawiający potwierdza 
 

18) Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie 
ubezpieczane - jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) 
w tym mieniu w latach 2012-2015. 
Zgodnie z intencją i wiedzą Zamawiającego wszystkie elementy majątku są ubezpieczone. 
 

19) Prosimy o podanie PML i wskazanie lokalizacji której dotyczy. 
Nieruchomość o największej wartości to sala widowiskowo-sportowa w Kątach 
Wrocławskich,  
ul. Brzozowa 4. Jej wartość to 15 333 082,03 zł. Wyposażanie ruchome sali stanowi 
własność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym 
postępowaniu 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
1) Prosimy o podział sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wge podstawy szacowania 

wartości ubezpieczeniowej. Prosimy o podanie wieku sprzętu. Czy Zamawiający dostarczy przy 
zawarciu umowy szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego z wartościami jednostkowymi, 
rokiem produkcji? 
Wartość sprzętu elektronicznego podana jest na podstawie wartości z ksiąg. Zamawiający 
nie jest w stanie zgromadzić informacji dotyczących roku produkcji każdego elementu. 
 

2) Jeśli do ubezpieczenia zgłoszony jest sprzęt starszy niż 10 lat  prosimy o wyłączenie go z 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a ubezpieczenie na warunkach 
mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku decyzji odmownej prosimy o zastosowanie zasady, że 



 

 

dla sprzętu starszego niż 7 lat w sytuacji szkody całkowitej, odszkodowanie wypłacone będzie 
 wg  wartości rzeczywistej. 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 

3) Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: zdarzenia techniczne lub technologiczne – 
wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które 
odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub  rękojmi 
Zamawiający potwierdza 
 

4) Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt konserwowany jest na bieżąco zgodnie z zaleceniami 
producenta i informacje kto przeprowadza czynności konserwacyjne (firma zewnętrzna, 
pracownicy Zamawiającego). 
Tak, różnie w niektórych jednostkach przez firmę zewnętrzną a w innych przez 
pracowników 
 

5) Wnosimy o podanie procedur (w tym częstotliwości) archiwizacji danych na kopiach zapasowych 
i miejsca ich przechowywania.? 
Archiwizacja przeprowadzana jest zgodnie z procedurami w każdej z jednostek, w 
niektórych codziennie a w innych rzadziej 
 

6) Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści: 
 "W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, 

przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
 W tym znaczeniu za szkodę! rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 

danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 
 spowodowanych przez skasowanie. uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 
 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: . 
1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 

szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, 
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie 
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 
działalności. 

Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - 
szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
1. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres  ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny 

okres ubezpieczenia - suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych. jednostki 
organizacyjne 
Sumy ubezpieczenia i zakres są zbliżone 
 

2. Prosimy o  uzupełnienie informacji o budynkach mieszkaniowych: 

 stan budynków 

 wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały 
remonty generalne 

 prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z 
tytułu posiadania i administrowania: 

 nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki 

 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi, 

 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 
Stan budynków mieszkaniowych jest różny, Zamawiający potwierdza że w zakres ochrony 
nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania  : 

 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  

 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  

 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował: 



 

 

 posiadania, użytkowania. zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem 

 prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody. usługi 
odprowadzania ściek I kanalizacji 

  prowadzenia działalności transportowej ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
miejskiego (autobusy i tramwaje). 

Zamawiający potwierdza. 
 

4. Dot. pkt. 1.1) -  prosimy o dodanie po słowach „zwrotu kosztów”  słów „po zaistnieniu wypadku 
ubezpieczeniowego” 
Zamawiający nie wprowadza przedmiotowego uzupełnienia i zwraca uwagę że zgodnie z 
pierwszą częścią zapisu zastosowane środki podjęte przez Ubezpieczonego mogą także 
zapobiec szkodzie, zatem wypadek ubezpieczeniowy może nie zaistnieć. 
 

5. Dot. pkt. 1.3b) - prosimy o wykreślenie słów "w postępowaniu karnym" 
Zamawiający dokonuje zmiany dotychczasowych zapisów w SIWZ w pkt. 1.3 pod lit. b na: 
”…niezbędnych kosztów pomocy prawnej poniesionych w postepowaniu karnym przez 
Ubezpieczonego lub pracowników Ubezpieczonego, o ile postępowanie to ma związek z 
ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę lub wysokości szkody objętej 
ochrona ubezpieczeniową, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził 
zgodę na pokrycie tych kosztów.” 
 

6. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - prosimy potwierdzenie, że limit 
odpowiedzialności podany w klauzuli dotyczy wszystkich ryzyk Części I Zamówienia 
Zamawiający potwierdza 
 

7. Na jaki dzień zostały przygotowane zestawienia szkodowości? 

 Czy podana liczba szkód dotyczy także tzw. szkód zerowych, czyli zamkniętych bez 
wypłaty, jeżeli nie prosimy o dodatkową informacje o liczbie takich szkód 

 Zestawienie zostało przygotowane według: 
a) przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego) 
b) przypisania szkody do roku według daty jej zgłoszenia i/lub wypłaty odszkodowania.  

 Jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych okresach 

 Prosimy o podanie liczby szkód w podziale na osobowe i rzeczowe 
Zestawienie przygotowano na dzień 24.03.2016 
Podana liczba szkód nie dotyczy szkód zerowych. 
Zestawienie przygotowano według przypisania szkody do roku zdarzenia. 
W ubezpieczeniu mienia od ognia – franszyza integralna 200 zł, w ubezpieczeniu od 
kradzieży z włamaniem – franszyza integralna 100 zł, w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów 
szklanych – franszyza integralna 50 zł, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – udział 
własny w wysokości 5% wartości szkody. 
Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód i nie jest w stanie wyodrębnić podziału na 
szkody rzeczowe i osobowe. 
 

8. Prosimy o potwierdzenie, te w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych 
Zamawiający potwierdza. 
 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie 
Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę. 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 
Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 
Wykonawcy. 
  

10. Prosimy o dopisanie w pkt. 4.21 (str. 47 SIWZ) o  ile pojazdy pracownicze znajdowały się na 
miejscu 
do tego przeznaczonym 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 

11. Klauzule fakultatywne: dot. pkt.  4.4 prosimy o przyjęcie, że suma gwarancyjna może zostać 
uzupełniona jednorazowo w całym 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 



 

 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów 
1. Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach funkcjonowało takie ubezpieczenie? 

Tak 
2. Jeśli tak to jakie były warunki umowy (suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i zakres 

świadczeń) 
Takie same 

 
Klauzule dodatkowe 
1) Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń: 

„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń z OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w obiektach: 

 których wiek przekracza 50 lat 

 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
.budowlanego, 

 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem." 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 

 
2) Dla uznania stanu zabezpieczeń - prosimy o rezygnację/wykreślenie klauzuli – proponujemy 

przyjąć wymagania dotyczące zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia Wykonawcy. 
Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń o zapis „ pod warunkiem , że na dzień 
szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie 
wiedział że nie są sprawne”. 
 

3) Klauzula aktów terroryzmu - prosimy o zgodę na dodanie zastrzeżenia, że z zakresu 
odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia nuklearnego. 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wnioskowanego zastrzeżenia. 

 
4) Klauzula automatycznego pokrycia - wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w 

wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia, w tym 1.000.000 PLN bezskładkowo. 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 

5) Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia ( dotyczy systemu PR ) - 
wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu następuje jeden raz w ciągu rocznego okresu 
ubezpieczenia po stawkach z oferty 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 

6) Obligatoryjne zasady likwidacji szkód - wnosimy o wykreślenie słów "tylko dwukrotnie" w pkcie 10 
na str. 50 SIWZ 
Zamawiający w obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w pkt. 10 na stronie 50 SIWZ 
zmienia dotychczasowy zapis : w razie konieczności uzupełnienia niezbędnych 
dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do 
Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych(ubezpieczający, ubezpieczony 
 

7) Klauzula uznania okoliczności - wnosimy o uzupełnienie zapisu o „ niniejsze postanowienie nie 
dotyczy sytuacji gdy nie przekazano informacji / nie udzielono odpowiedzi na zadane pytanie o 
okoliczności związane z zapisami/postanowieniami SIWZ” 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 

8) W odniesieniu do zapisów o niezmienności stawek, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że  
zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z 
zastrzeżeniem § 816 k.c. 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie 
 
Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
1. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny 

okres ubezpieczenia - przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia i limity, rodzaj wypadków 
ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne. 

Jest podobny, z tym, że dotychczas ubezpieczenie mienia było na ryzykach nazwanych. 
 



 

 

2. Wnosimy o informację czy zakres i franszyza/udział własny w poprzednim okresie ubezpieczenia 
były identyczne jak w aktualnym SIWZ? Jeśli nie prosimy wskazać różnice i podać wysokość 
obowiązującej dotąd franszyzy/ udziału własnego. 
W ubezpieczeniu mienia od ognia – franszyza integralna 200 zł, w ubezpieczeniu od 
kradzieży z włamaniem – franszyza integralna 100 zł, w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów 
szklanych – franszyza integralna 50 zł, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – udział 
własny w wysokości 5% wartości szkody 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki  Ubezpieczenia (OWU) 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. 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 
wybranego Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 
wybranego Wykonawcy 
 

Informacje o szkodowości 
1. Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o 

szkodowości 
W ubezpieczeniu mienia od ognia – franszyza integralna 200 zł, w ubezpieczeniu od 
kradzieży z włamaniem – franszyza integralna 100 zł, w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów 
szklanych – franszyza integralna 50 zł, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – udział 
własny w wysokości 5% wartości szkody 
 

2. Prosimy o informacje czy przygotowane zestawienie zawiera szkody będące w trakcie procesu 
likwidacji. Jeśli nie prosimy o ich uwzględnienie wraz z podaniem wysokości przyjętej rezerwy. 

 Tak 
 
3. Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o odmowy i/lub zdarzenia nie objęte zakresem 

pokrycia umów ubezpieczenia. 
Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli 
nie zawierały takich informacji 
 

4. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 
podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie  wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. 

 Tak 
 
 
 
 


