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Olesno, dn. 31.03.2017 r. 
RIZ.272.2.2017 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego 

 
1. Czy jest możliwość ograniczenia zakresu terytorialnego Assistance do obszaru Polski i Europy 

z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu  terytorialnego Assistance do 

obszaru Polski i Europy z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części 

Turcji. 

2. Wykaz pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia Assistance – ryzyko rozszerzone – prosimy 

o informację, które pojazdy będą miały szerszy zakres Assistance? 

Odpowiedź:  

1) Starostwo Powiatowe – Skoda Octavia OOL01CC 

2) DPS Radawie – Opel Vivaro – OOL66MH rok produkcji 2008 

3) ŚDS Sowczyce – Volkswagen Transporter – OOL4S01 

3. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 

zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych)? 

Odpowiedź: Nie. 

4. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 

szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości 

ewentualnych strat. 

Odpowiedź: Nie. 

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie 

w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy 

o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu 

obiektów lub mienia w nich się znajdującego. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej 

sytuacji w przyszłości. 

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia solary, 

instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że m ienie 

to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się  na terenie będącym jego własnością. Jeśli 

tak, prosimy o podanie ich wartości. 
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Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Praszce:  

a) system energii odnawialnej (zestaw dydaktyczny) . Wartość 17 461,00 zł, zakup sierpień 2013 r., 

b) 2 zestawy paneli fotowoltanicznych – wartość 24 354,00 zł, zakup sierpień 2016 r., 

c) Zestaw dydaktyczny – wartość 103 320,00 zł, zakup sierpień 2016 r., 

d) 2 elektrownie wiatrowe – wartość 12 300,00 zł, zakup sierpień 2016 r. 

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe 

obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory 

i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej 

sytuacji w przyszłości. 

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. 

mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

10. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

11. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

12. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

13. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o zmianę zakresu odpowiedzialności z ubezpieczenia od 

wszystkich ryzyk na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych - w wariancie pełnym oferowanym prze 

OWU danego Wykonawcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

14. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

15. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód 

gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub 

innych akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

16. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Budynek dydaktyczno – użytkowy z lat siedemdziesiątych (46-320 Praszka, 

ul. Sportowa 8), murowany z pustaków ceramicznych, stropodach z płyt korytkowych kryty papą 

wartość 500 000 zł. 

Nieruchomość dozorowana 24 godziny na dobę, podlegające przeglądom technicznym. Budynki 

przeznaczone do sprzedaży. 

17. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie. 

18. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty 

użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania. 

Odpowiedź: Nie. 

19. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły 

stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony 

ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, 

bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch,  upadek statku powietrznego. 

Odpowiedź: Nie. 

20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia 

i sposobu zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Nie. 
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21. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest 

to możliwe, to prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 

Odpowiedź: Nie. 

22. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy 

prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?  

Odpowiedź: W chwili obecnej nie odbywają się żadne prace budowlane. 

23. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje 

się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: 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”. 

24. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1c – „Budynki, budowle”, prosimy 

o uzupełnienie roku budowy budynków oraz informacji dotyczących materiałów z jakich zostały 

zbudowane wskazane budynki (w odniesieniu do nieruchomości, dla których tych danych nie 

podano) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakie udało mu się zgromadzić znajdują 

się w załączniku 1c do SIWZ. 

25. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1c – „Budynki, budowle”, prosimy 

o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat 

jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie. 

Odpowiedź: Wg załącznika nr 1 do wyjaśnień. 

26. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego 

w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający planuje wykonać: 

Nazwa inwestycji 
Razem Zezwolenia 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegającej na budowie ciągu 
pieszo- rowerowego na odcinku Warłów - Szemrowice   

636 671,00 TAK 

Budowa drogi  rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno  3 689 500,00 TAK 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi 
rowerowej w miejscowości Kościeliska  

1 359 210,00 TAK 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca budowie drogi rowerowej 
na odcinku  Praszka -Pilawy  

540 100,00 TAK 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O  polegająca na budowie drogi 
rowerowej na odcinku Praszka -Rozterk  

1 189 971,00 TAK 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku 
Grodziec - Knieja” 

3 813 000,00 TAK 

Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce. 

546 385,11 TAK 

Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu 
Szkół Zawodowych w Oleśnie 

200 000,00 TAK 

27. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze nie obejmuje wartości 

pieniężnych i dokumentów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

28. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 

różnic, 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic  

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu 

elektronicznego  

Odpowiedź:  

a) Tak 

b) Tak 

c) Tak, jedyna różnica, że przed 2015 rokiem funkcjonował w ubezpieczeniu mienia system ryzyk 

nazwanych 

d) Obowiązywały franszyzy na poziomie tych określonych w SIWZ 

29. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 

Odpowiedź: W szkodach majątkowych to np. zalania w skutek silnych opadów deszczu, zalania 

w skutek awarii, przepięcia, wybite szyby. W szkodach OC – szkody związane z zarządzaniem 

drogami publicznymi. 

30. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak 

i Ubezpieczonych – jednostki podległe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 
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medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy 

drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 

będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem 

działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 

jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

33. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować 

szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych 

encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

34. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pokazem sztucznych 

ogni - proponujemy 200 000 zł lub inny akceptowalny podlimit. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

35. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą 

przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

36. Prosimy o informację jakiego rodzaju szkody miałyby zostać objęte ochroną w ramach 

rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora. 

Odpowiedź: Szkody, które podmiotom trzecim może wyrządzić inwestor w związku z podejmowaniem 

czynności inwestora. 

37. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 

przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza 

podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne. 

38. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych 

prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o  potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy 

zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem 

obowiązkowym. Zamawiający administruje nieruchomościami, które są wynajmowane 

i dzierżawione. 

39. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt? 

Odpowiedź: Spożywczy – żywienie w jednostkach podległych. 

40. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody 

powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia 

wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie 

maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

41. Prosimy potwierdzenie, że rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu 

powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, 

z włączeniem pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych 

z organizacją imprez obejmujących 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. 

43. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie 

odpowiada 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 naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

44. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować 

będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

45. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „… za 

szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie. 

46. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: 
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W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona 

ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  

b) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, 

c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie 

i gotowe do użycia, 

d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta 

woda, inne ciecze oraz para. 

e) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie. 

47. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki i budowle 

przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie 

przeznaczone do likwidacji (lub na złom)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie. 

48. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie  – prosimy o dodanie zapisu: 

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:  

a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w 

środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi 

normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną 

ładowność; 

b) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju 

mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

c) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania 

czynności załadunkowych i wyładunkowych 

d) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości, naturalnego zużycia mienia; 

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

osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

f) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej 

nieruchomości 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie 

transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów 

o świadczenie usług logistycznych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym 

zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie 
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w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego wykonawcy. 

49. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłaszane drogi 

publiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

50. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia katastrofy budowlanej budynków wyłączonych 

z użytkowania w związku ze stanem technicznym oraz budynków w czasie przebudowy/ remontu 

na które wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie 

Zamawiający informuje, że nie posiada takich budynków. 

51. Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie 

ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie. 

52. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości 

sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy 

mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w Klauzuli automatycznego pokrycia 

wnioskowanego doprecyzowania. 

53. W związku z rozszerzeniem OC o szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, 

w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki 

balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, 

a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne 

granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej 

do administrowanego budynku, prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu odpowiedzialności na 

jeden  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w powyższym zakresie. 

54. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

55. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

56. Ubezpieczenie assistance – prosimy o wskazanie pojazdów, które mają zostać objęte 

rozszerzonym, odpłatnym wariantem assistance. 

Odpowiedź:  

1) Starostwo Powiatowe - Skoda Octavia OOL01CC 

2) DPS Radawie - Opel Vivaro - OOL66MH rok produkcji 2008 

3) ŚDS Sowczyce - Volkswagen Transporter - OOL4S01 

57. Odpłatny wariant assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objete były 

wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpłatnego wariantu assistance do 

pojazdów osobowych dostawczych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony, które posiadają 

ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

58. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) prosimy o możliwość 

wprowadzenia franszyzy kilometrowej dla zdarzeń powstałych w wyniku awarii dla pojazdów 

starszych niż 10 lat. Proponowana franszyza – 25 km od miejsca zdarzenia do siedziby 

Ubezpieczającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

59. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) prosimy o wprowadzenie 

modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi holowania pojazdu po awarii na terenie 

RP na odległość do 300 km od miejsca zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

60. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny), prosimy o wprowadzenie 

modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi holowania pojazdu po awarii poza 

terenem RP do najbliższej stacji obsługi lub – w przypadku gdy zdarzenie ma miejsce nie dalej niż 

200 km od granicy RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do siedziby 

Ubezpieczonego, stacji obsługi albo celu podróży o ile dystans holowania nie jest wyższy niż 

odległość od siedziby Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Assistance 

rozszerzonego wnioskowanego zapisu. 

61. Świadczenie w ramach pomocy w podróży, odbiór ubezpieczonego pojazdu – prosimy 

o dopuszczenie możliwości zastosowania tego rozszerzenia tylko w przypadku szkód poza 

terytorium RP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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62. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) – prosimy o doprecyzowanie 

co kryje się pod pojęciem ekspertyzy technicznej? Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego 

warunku gwarantowanie przez Wykonawcę usługi  pomocy drogowej tj. usprawnienie na miejscu 

zdarzenia, udzielenie informacji o stacjach obsługi pojazdów? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku gwarantowanie przez Wykonawcę 

usługi  pomocy drogowej tj. usprawnienie na miejscu zdarzenia, udzielenie informacji o stacjach 

obsługi pojazdów. 

63. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) – usługa wynajmu pojazdu 

zastępczego - prosimy o wprowadzenie modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi 

poza terytorium RP przez okres max 3 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. 

64. W odniesieniu do klauzuli współwłasności mienia oraz kosztów przeniesienia mienia 

i przekwaterowania osób – prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 

budynki komunalno-mieszkaniowe. Prosimy o ich wskazanie. W przypadku nie zgłaszania takich 

budynków do ubezpieczenia prosimy o wykreślenie ww. klauzul z ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków komunalno-mieszkalnych. 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

65. W odniesieniu do ryzyka zalania spowodowanego złym stanem technicznym dachu, okien, 

nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi 

spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku – prosimy 

o udzielenie informacji czy w trakcie prawem wymaganych przeglądów, w latach 2014-2017, 

ujawniono takie, nieprawidłowe stany, oraz czy według najlepszej wiedzy Zamawiającego takie 

stany występują, a nie zostały ujawnione w trakcie w/w przeglądów. Jeśli ujawniono takie 

nieprawidłowe stany, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej ryzyka zalania 

spowodowanego złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami 

w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone 

otwory dachowe lub inne elementy budynku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający 

informuje, że stany takie mogą występować, ale w miarę możliwości są na bieżąco usuwane. 

66. W odniesieniu do ryzyka dewastacji prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 

50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

67. W związku z nieposiadaniem w ramach aktualnych polis ochrony ubezpieczeniowej dla zbiorów 

i eksponatów muzealnych – prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach wystąpiły z tego ryzyka 

jakieś szkody (ile takich szkód, jakie szkody i o jakiej wartości). 
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Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza takiej 

sytuacji w przyszłości. Szkody nie wystąpiły. 

68. Dla przedmiotu ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne prosimy o wykaz. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza takiej 

sytuacji w przyszłości. 

69. Dla przedmiotu ubezpieczenia materiały archiwalne prosimy o zmianę podstawy szacowania sumy 

ubezpieczenia na wartość rzeczywistą lub wg wyceny rzeczoznawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

70. Dla przedmiotu ubezpieczenia mienie osób trzecich – prosimy o: 

a) informację jakie mienie osób trzecich zostało zgłoszone do ubezpieczenia z limitem 100.000,00 

PLN; 

b) jak jest prowadzona ewidencja tego mienia; 

c) określenie podstawy szacowania wartości mienia wg wartości rzeczywistej; 

d) jeśli w tej grupie Zamawiający ujmuje mienie użytkowane na mocy zawartej przez 

ubezpieczającego na umowy leasingu, dzierżawy lub innej podobnej umowy prosimy o określenie 

jaka jest pełna wartość tego mienia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Nienazwane mienie ruchome niebędące własnością ubezpieczonego, bez względu na 

jego przeznaczenie, także mienie pozostawione w szatniach i schowkach . Nie jest prowadzona 

ewidencja tego mienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania tego mienia. 

Zamawiający nie potrafi określić wartości tego mienia. 

71. Prosimy o udzielenie informacji czy 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. 

Odpowiedź: Budynek dydaktyczno- użytkowy z lat siedemdziesiątych (46-320 Praszka, 

ul. Sportowa 8), murowany z pustaków ceramicznych, stropodach z płyt korytkowych kryty papą 

wartość 500 000 zł. 

Nieruchomości dozorowane 24 godziny na dobę, podlegające przeglądom technicznym. Budynki 

przeznaczone do sprzedaży. 

72. 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 
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- drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza 

budynku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

73. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

74. Czy w latach 2015-2017 nastąpiły szkody lub straty materialne (ubezpieczane bądź nie 

ubezpieczane), które podlegałyby ochronie ubezpieczeniowej, gdyby treść SIWZ na lata 2015-

2017 była taka, jak jest obecnie na lata 2017-2020. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 

75. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek informacje 

o szkodach (stratach materialnych) lub o zagrożeniu powstania takich szkód, z tytułu których mogą 

zostać zgłoszone roszczenia do Zamawiającego lub do jego ubezpieczyciela w przyszłości. 

Pytanie nie dotyczy szkodowości podanej w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, wszystkie szkody są zgłaszane do 

ubezpieczycieli na bieżąco. 

76. Prosimy o udzielenie informacji czy występują budynki lub budowle ze zużyciem technicznym 

większym niż 50% - jeśli tak, prosimy o podanie adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego 

obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz w okresie najbliższych 24 

miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich budynków. 

77. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: 

elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne 

poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań 

producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: 

elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne 

poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań 

producenta. 

78. Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne 

i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne 

i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i  są regularnie badane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego. 

79. Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na 

podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) 

zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści 

wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu 

do stanu prawidłowego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stany takie mogą występować, ale w miarę możliwości są na 

bieżąco usuwane. 

80. Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu wskazanego do ubezpieczenia systemem sum stałych 

o podstawę szacowania sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny jest zgłaszany do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto. 

81. W SIWZ zapisano, że „obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko 

wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, proszę o wskazanie aktów prawnych jakie Zamawiający 

miał na uwadze precyzując ww. zapisy. W przypadku braku podstaw prawnych jak w pkt a, prosimy 

o wykreślenie powyższego postanowienia, w przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy 

o zastąpienie postanowienia poprzez „obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma 

zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z instrukcji producenta” 

Odpowiedź: Taka konieczność może wynikać z odrębnych umów zawieranych na finansowanie 

projektów np. ze środków unijnych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ 

w powyższym zakresie. 

82. Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych 

warunków klimatyzacyjnych? Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości 

oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie 

z wymaganiami producenta. 

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do Wyjaśnień. 

83. 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, 
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uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane 

z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, 

użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane 

z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz 

z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia 

– szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

84. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował:  

a) 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; 

b) prowadzenia działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego 

(autobusy i tramwaje) 

c) prowadzenia działalności komunalno-mieszkaniowej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza co do punktu 1 i 2. Zamawiający nie prowadzi działalności 

typowo mieszkaniowo-komunalnej, a jedynie administruje nieruchomościami. 

85. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował prowadzenia działalności w 

zakresie oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków 

i kanalizacji. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie długości sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

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

posiadania i administrowania: 

a) nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, 

b) nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,  

c) nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza co do punktu 1 i 2. 

87. Prosimy o informację czy zamawiający wykonuje czynności z zakresu obróbki, naprawy, 

konserwacji, remontów czyszczenia, połączeń wodociągowo-kanalizacyjnych itp. lub innych 

czynności, prac i usług.  

Odpowiedź: Nie, tego typu usługi wykonują podmioty zewnętrzne. 

88. Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza 

czynności z zakresu obróbki, naprawy, konserwacji, remontów czyszczenia, połączeń 
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wodociągowo-kanalizacyjnych itp. lub innych czynności, prac i usług. Prosimy o wskazanie jakie 

czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie. 

Odpowiedź: Zamawiający powierza te czynności podmiotom zewnętrznym. 

89. Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych 

im czynności /prac. 

Odpowiedź: Zamawiający przy wyborze podwykonawców stosuje ustawę PZP. 

90. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 

ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

91. Prosimy o dopisanie, że pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie 

przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem. 

92. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz Z Warunkami 

Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU 

wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają 

one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

93. Prosimy o dodanie w pkt. 34) zastrzeżenia, że „pojazdy muszą znajdować się w miejscu do tego 

przeznaczonym”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

94. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony określonym w pkt 41) nie będą objęte koszty 

usunięcia pojazdu z drogi o jakich mowa w przywołanej Ustawie z dnia 20 czerwca 1977 r. Prawie 

o ruchu drogowym, art. 130a. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

95. Klauzule dodatkowe 

Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 

1.000.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

96. Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń: 
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„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń z OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody powstałe w obiektach: 

- których wiek przekracza 50 lat 

- nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, ze w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ 

i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 

Wykonawcy. 

97. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o informacje, czy i który konkretnie punkt ze 

wskazywanych wyłączeń nie jest spełniony, w jakiej lokalizacji i z jakiego powodu. 

Odpowiedź: Jedynym elementem może być wiek budynków, który został podany w załączniku 1c do 

SIWZ. 

98. Dla ryzyka kradzieży stałych elementów budynków i budowli prosimy o obniżenie limitu 

odpowiedzialności do wysokości 30.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

99. Dla klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych prosimy o obniżenie limitu 

odpowiedzialności do wysokości 20.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

100. Dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wyłączenie z ochrony budynków i budowli 

przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich oraz mienia ruchomego 

przeznaczonego do likwidacji lub na złom i wprowadzenie zapisu: „Mienie wyłączone z eksploatacji 

ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie 

informuje iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do 

rozbiórki. 

101. Dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 

wysokości 5.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

102. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 

wysokości 500.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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103. Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 

500.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

104.  Klauzula strajków i zamieszek – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 

500.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

105. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o udzielenie informacji o planach Zamawiającego, 

które wpłyną na zwiększenie lub zmniejszenie łącznej sumy środków trwałych, w odniesieniu do 

tych składników, których wartość jednostkowa przekracza lub może przekroczyć 1.000.000,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

106. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o rezygnację/ wykreślenie klauzuli – proponujemy 

przyjąć wymagania dotyczące zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

107. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

108. Prosimy o potwierdzenie, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne 

techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub 

wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

109. Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy), par 4 ust 1.3. ostatni myślnik – prosimy o dopisanie, przed 

wyrazem „dokumentami” wyrazu „zanonimizowanymi”  

po zmianie  

„ … zanonimizowanymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń …” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

110. Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegocjacji w zakresie stawek i składek lub 

innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem 

kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym przez szkodowość rozumie się 

stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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111. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

112. W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne 

konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką 

pęczniejącą  i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie certyfikaty producentów? 

Odpowiedź: Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji budynków znajdują się w załączniku 1c do 

SIWZ.  

113. Prosimy o potwierdzenie, czy  obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, 

gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane 

są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych 

wykonawców oraz według wskazań producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

114. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na 

użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. 

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz 

wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to 

zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

115. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne 

roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez 

uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta 

nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

116. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2012-2016 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub 

inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, 

Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub 

w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, 
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udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które 

obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie 

będzie realizował i z jakiego powodu 

Odpowiedź: Załącznik nr 3 do Wyjaśnień. 

117. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

118. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, 

przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznych lub awaryjnym, wyłączone z eksploatacji 

lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu 

technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed 

nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do 

przyszłości obiektu. Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z 

poniższym: 

a) przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej, 

b) wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,  

c) wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za 

wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

Odpowiedź: Budynek dydaktyczno – użytkowy z lat siedemdziesiątych (46-320 Praszka, 

ul. Sportowa 8), murowany z pustaków ceramicznych, stropodach z płyt korytkowych kryty papą 

wartość 500 000,00 zł. Nieruchomości dozorowane 24 godziny na dobę, podlegające przeglądom 

technicznym. Budynek przeznaczony do sprzedaży. 

119. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, czy we 

wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym 

dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości 

do użycia. 

Odpowiedź: Informacje, jakie udało się Zamawiającemu uzyskać znajdują się w odpowiedzi na pytanie 

nr 118. 

120. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 

przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do likwidacji lub na 

złom. 

121. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako 

stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy 

o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego 
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(wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego 

obniżenia zużycia technicznego;  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków których zużycie przekracza 50%. 

122. Czy na okres 2017-2018 planowane są w Powiecie lub jednostkach organizacyjnych objętych 

ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy? 

Odpowiedź: Tylko bieżące remonty. 

123. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy 

o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez 

Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem 

przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do 

właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

Odpowiedź: Tak 

Nazwa inwestycji 
Razem Zezwolenia 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegającej na budowie ciągu 
pieszo- rowerowego na odcinku Warłów - Szemrowice   

636 671,00 TAK 

Budowa drogi  rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno  3 689 500,00 TAK 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi 
rowerowej w miejscowości Kościeliska  

1 359 210,00 TAK 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca budowie drogi rowerowej 
na odcinku  Praszka -Pilawy  

540 100,00 TAK 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O  polegająca na budowie drogi 
rowerowej na odcinku Praszka -Rozterk  

1 189 971,00 TAK 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku 
Grodziec - Knieja” 

3 813 000,00 TAK 

Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce. 

546 385,11 TAK 

Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu 
Szkół Zawodowych w Oleśnie 

200 000,00 TAK 

 

124. Czy w chwili obecnej na terenie Powiatu lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem 

w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, 

modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. 

Odpowiedź: Nie. 

125. Prosimy o podanie informacji czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym 

podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona 
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działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest 

prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane. 

Odpowiedź: Załącznik nr 4 do Wyjaśnień. 

126. Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz 

z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu. Prosimy 

o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Powiat posiada ich wycenę.   

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza takiej 

sytuacji w przyszłości. 

127. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych 

remontach w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie: 

a) pokrycia dachu; 

b) instalacji elektrycznej; 

c) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 

d) stolarki okiennej i drzwiowej; 

e) instalacji gazowej; 

f) instalacji wentylacyjnej i kominowej. 

Odpowiedź: Załącznik nr 1 do Wyjaśnień. 

128. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód 

gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia 

i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, 

podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. 

Odpowiedź: Nie. 

129. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie dla ryzyka 

powodzi limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

130. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, 

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie 

mniej niż 5.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

131. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka podtopień określonych w definicji powodzi podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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132. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.1 (przedmiot 

ubezpieczenia), prosimy o wprowadzenie dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, 

tymczasowych obiektów budowlanych (np. stragany, kioski), szklarnie, bramy, ogrodzenia, limitu 

odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

133. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.6 (przedmiot 

ubezpieczenia), prosimy o udostepnienie wykazu mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania 6. 

134. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.7 (przedmiot 

ubezpieczenia), prosimy o udostepnienie wykazu mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić wartości tego mienia, jest to mnie zlokalizowane 

w obrębie budynków i doprowadzające do nich.  

135. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o zmianę wartości w jakiej 

przyjmuje się do ubezpieczenia mienie osób trzecich, mienie pracownicze, księgozbiory, zbiory 

biblioteczne oraz materiały archiwalne na wartość rzeczywistą.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia 

mienie osób trzecich i mienie pracownicze na wartość rzeczywistą. Poza tym Zamawiający nie 

dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

136. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o doprecyzowanie rodzaju 

wartości przyjętej do ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia (np. wartość 

księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa). 

Odpowiedź: Informacje w tym zakresie zostały zawarte w pkt. 3 „Rodzaje wartości przyjęte 

do ubezpieczenia” załącznika 1a do SIWZ oraz w załączniku 1c do SIWZ zakładka 1. 

137. Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu: 

„Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

138. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie wspólnego 

limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  

punktów nr 4.38 i 4.39. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

139. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.44, prosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub 

wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

140. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.45, prosimy o obniżenie 

limitu odpowiedzialności do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

141. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.46, prosimy o wykreślenie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

142. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.48, prosimy o wykreślenie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

143. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.49, prosimy o wykreślenie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

144. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.52, prosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

145. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 4.57, prosimy o obniżenie 

limitu odpowiedzialności do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

146. wyłączenia, prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu 

mienia od wszystkich ryzyk: 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałych wskutek modyfikacji genetycznych; 

2) powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie sztormu, przypływu lub tsunami, 

przerwania tam i umocnień nadbrzeży; 

3) powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na 

wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub 

magazynowania nie powinno ono być tam składowane; 

4) powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, 

gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, 

chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych 

przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było 

zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; 
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5) powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w 

związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, 

erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy; 

6) powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych 

wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów; 

7) powstałych w czasie transportu, z wyłączeniem transportu wewnątrzzakładowego w miejscu 

ubezpieczenia; 

8) powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub 

utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek 

działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób 

trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń; 

9) powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania 

wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad 

materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone 

z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 

skutki takiego innego zdarzenia szkodowego; 

10) w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu; 

a) z przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą bądź konserwacją; 

b) w związku z bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego, np.: spowodowanych 

nadmiernym natężeniem prądu, przepięciem lub zwarciem (nie związanych z pośrednim 

uderzeniem pioruna) chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie 

wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego; 

11) powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, 

zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub 

innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią 

przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone 

z zakresu ubezpieczenia; 

12) powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia 

w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, 

erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy; 

13) powstałych w związku z wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych 

lub eksploatacyjnych; 

14) w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, 

przetwarzania, wykonywania na nim usługi;  

15) powstałych w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, 

transportowanych bądź przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, 

chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu 

ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; 
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16) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

a) sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, 

chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone; 

b) złoża geologiczne w pokładach naturalnych; 

c) dokumenty, akta, księgi, rysunki, plany, pieczątki, programy komputerowe, dane na kartach 

perforowanych, taśmach, dyskietkach i innych nośnikach danych; 

d) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, 

telegraficzne, światłowodowe i inne)., linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem 

przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi 

instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 

500 m od ubezpieczonych budynków i budowli; 

e) szkody w materiałach eksploatacyjnych takich jak: smary, paliwa, katalizatory, o ile nie 

stanowią one środków obrotowych lub mienia powierzonego; 

f) w środkach obrotowych wskutek awarii urządzeń chłodniczych; 

Odpowiedź: Katalog wyłączeń został opisany w pkt. 4 „Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający nie dokonuje 

żadnych zmian w SIWZ i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie 

w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego Wykonawcy. 

147. Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie dróg nie podlega ubezpieczeniu w mieniu od wszystkich 

ryzyk, zakres ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

148. W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, 

b) niewyjaśnione   zniknięcie,   zaginięcie,   niewytłumaczalne   niedobory   lub   niedobory   

inwentarzowe   i   braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

c) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej 

osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

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

w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia; 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, ale podkreśla, 

że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą 

miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 
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149. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego,  prosimy 

o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa 

oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres 

ochrony,  wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela 

to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ 

(dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

150. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą 

działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie 

lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności 

w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

151. Prosimy o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi: 

a) działalność oczyszczalni ścieków?   

b) prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego 

magazynowania  i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich 

powierzchnia, czy są to obiekty  czynne oraz czy są tam  składowane odpady niebezpieczne, co 

znajduje się w najbliższym sąsiedztwie? 

c) posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, 

co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ? 

Odpowiedź: Nie. 

152. 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 potwierdza.  

153. Prosimy o potwierdzenie jaki trigger obowiązuje w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie triggera loss occurence. 

Odpowiedź: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązuje trigger loss occurence. 

154. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy 

o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił 

fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? 
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Odpowiedź: Wg załącznika nr 4 i 5 do Wyjaśnień. W 2016 roku wydano na remonty i utrzymanie dróg 

593 669,00 zł. Plan na rok 2017 – 440 000,00 zł. 

155. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz Powiatu były 

zgłaszane roszczenia  lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Powiatu posiadają  jakąkolwiek 

wiedzę o  możliwości powstania roszczeń w  zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości. 

Odpowiedź: Nie. 

156. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 

ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę 

o informację na temat tego typu imprez. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

157. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 

będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza 

podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne. 

158. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  prosimy o potwierdzenie, że 

w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. 

Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony,  wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, 

chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków 

szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

159. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 4, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.  

160. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 9, wnosimy o wykreślenie słowa „wibracje”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

161. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 10, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł. lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.  
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162. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 10, wnosimy o wprowadzenie poniżej definicji: 

„Parking strzeżony: teren stale strzeżony przez co najmniej jedną osobę, wydzielony i oświetlony oraz 

zabezpieczony ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach 

konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), wyposażony jest 

w bramę lub szlaban, czynny telefon”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji o treści: 

„Parking strzeżony: teren wydzielony i oświetlony oraz zabezpieczony ogrodzeniem (przynajmniej 

metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem 

o wysokości minimum 1,4 metra), wyposażony jest w bramę lub szlaban, czynny telefon”. 

163. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 12, wnosimy o obniżenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia do 100.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

164. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 15,16 i 17, prosimy o wykreślenie z SIWZ poniższego zapisu:   

„(…) przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra 

Zdrowia (…)  

I wprowadzenie zapisu, że w tym zakresie obowiązują wyłączenia w OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

165. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 14, wnosimy o wykreślenie z SIWZ poniższych rozszerzeń: 

a) uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, 

a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg, 

b) uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 

drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, 

c) uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na  grunty przyległe do pasa 

drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną 

dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz 

ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

166. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 22, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia w wysokości 300.000 zł. lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego 

przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

167. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 23, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 

w wysokości 50.000 zł. lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

168. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 24, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w 

wysokości 100.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego 

podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

169. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 24, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w 

wysokości 200.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego 

podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. – dwa razy 

pytają Państwo o to samo rozszerzenie wnioskując o wprowadzenie różnych podlimitów – patrz 

pytanie poprzednie. 

170. W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 29 dla mienia pozostawionego 

w szatniach,  prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie dotyczy gotówki, papierów wartościowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie nie obejmuje swoim zakresem gotówki 

i papierów wartościowych. 

171. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 30, wnosimy o  wykreślenie z SIWZ zapisu  (…) z włączeniem pojazdów mechanicznych 

(…). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

172. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 35, wnosimy o  wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł. na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla rozszerzenia dotyczącego szkód powstałych 

podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych (…). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

173. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu w zakresie 

rozszerzenia w punkcie 35 – dotyczącego szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni 

oraz innych pokazów pirotechnicznych o treści: 
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„ (…) pod warunkiem przyprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do 

których zachowujemy regres”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do rozszerzenia wnioskowanego zapisu. 

174. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 40, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w 

wysokości 50.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

175. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, 

punkt 41, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 

w wysokości 50.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

176. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla czystych strat finansowych ma być udzielana tylko dla 

działalności związanej z wykonywaniem władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji 

administracyjnych lub aktów normatywnych. 

177. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wprowadzenie zmiany na poniższe 

W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest także do zapłacenia poniesionych 

przez Ubezpieczonego, za zgodą Ubezpieczyciela, następujących kosztów pomocy prawnej, 

związanych z postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę: 

1) wynagrodzenie zewnętrznych pełnomocników procesowych, przy czym za wybór pełnomocnika 

procesowego odpowiada Ubezpieczony; 

2) koszty sądowe poniesione we wszystkich instancjach; 

3) koszty czynności zmierzających do zawarcia i wykonania ugody; 

4) koszty opinii biegłych, rzeczoznawców lub ekspertów oraz koszty tłumaczenia dokumentów 

potrzebnych do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz w celu ustalenia okoliczności, 

przyczyn i rozmiaru szkody; 

5) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile 

Ubezpieczony zobowiązany jest do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; 

6) koszty podróży pracowników Ubezpieczonego do sądu oraz koszty podróży powrotnej do siedziby 

Ubezpieczonego, jeżeli konieczne jest ich stawiennictwo przed sądem w charakterze strony, 

świadka, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego. 

Koszty pomocy prawnej obejmują również koszty poniesione w postępowaniu karnym lub 

administracyjnym przez Ubezpieczonego lub pracowników Ubezpieczonego, o ile postępowania te mają 

związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę lub wysokości szkody objętej 

ochroną ubezpieczeniową. 
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Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczonego jest ustalana w postępowaniu przed sądem polubownym 

(arbitrażowym), koszty związane z udziałem Ubezpieczonego w takim postępowaniu pokrywane są 

w zakresie i do wysokości, jakie wynikają z przepisów o kosztach sądowych ponoszonych przed sądami 

powszechnymi. 

W zakresie nie uregulowanym powyżej mają zastosowanie wyłączenia w  OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

178. W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia 

odpowiedzialności zawarte w SIWZ, stanowią podlimity sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

179. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prosimy o wprowadzenie poniższych 

franszyz redukcyjnych: 

a) ubezpieczenie czystych strat finansowych: 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł 

b) w szkodach wyrządzonych w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi: 

10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł 

c) w szkodach wyrządzonych w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu 

wykopów i przekopów : 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

180. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o potwierdzenie, że wiek 

sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ nie jest starszy niż 10 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia Sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk jest w wieku podanym w załączniku 1c do SIWZ zakładka 

nr 3. 

181. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – w przypadku zgłaszania do 

ubezpieczenia sprzętu starszego niż 5 lat, prosimy o uzupełnienie wykazu o rok produkcji dla 

poszczególnych składników mienia oraz dopisanie, że taki sprzęt jest ubezpieczony w wartości 

rzeczywistej. 

Odpowiedź: Informacje o wieku sprzętu elektronicznego znajdują się w załączniku 1c do SIWZ 

zakładka nr 3. Sprzet elektroniczny jest zgłaszany do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto. 

182. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – prosimy o informację czy: 

1) ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

2) Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu 

elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i przepięciami 

są : 
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a) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 

b) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne 

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym 

sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź: Załącznik nr 7 do Wyjaśnień. 

183. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane 

oprogramowanie antywirusowe? 

Odpowiedź: We wszystkich jednostkach sprzęt elektroniczny jest wyposażony w licencjonowane 

i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 

184. Prosimy  o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na 

zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.  

Odpowiedź: Załącznik nr 8 do Wyjaśnień. 

185. Prosimy o określenie  okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. 

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych kosztów działalności 

w wysokości: 

1) dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 2 dni robocze 

2) dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

186. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wprowadzenie wspólnego 

limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  

punktów nr 6.5 i 6.6. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

187. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 6.8. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

188. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 6.9. lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

189. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub 

wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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190. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 6.13. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ punktu nr 6.13 w Ubezpieczeniu 

sprzętu elektronicznego. 

191. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 6.37. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

192. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o wykreślenie z SIWZ 

poniższego zapisu: 

„Jeżeli treść ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wyklucza bądź ogranicza 

ubezpieczenie ryzyka powodzi w odniesieniu do sprzętu elektronicznego znajdującego się na terenie, 

gdzie występowała powódź  lub na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią , w takiej sytuacji 

zapisy te nie mają zastosowania”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

193. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – prosimy o wykreślenie z SIWZ 

poniższego zapisu: 

„W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub 

wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub 

wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu w jakim stan techniczny dachu 

przyczynił się do powstanie szkody tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział 

lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

194. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o wykreślenie z SIWZ 

poniższych zapisów: 

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu, który 

ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych 

warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane przez uszkodzony 

system klimatyzacyjny. 

2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt także podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania 

technicznego, itp. 

3) Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży 

powietrznej lub wodnej. 

4) Nie ma zastosowanie zapis ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, który uzależnia 

ochronę ubezpieczeniową od używania sprzętu wyłącznie w celach służbowych. 

5) Dla szkód, których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji 

lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia 
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ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu 

danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca 

zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także 

dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia 

czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 

24 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

195. Odnośnie definicji deszczu nawalnego, prosimy o zmianę współczynnika na 4. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

196. Odnośnie  klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:  

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

1) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 

2) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego, 

3) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

4) w obiektach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 

5) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany 

w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 

projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

6) w obiektach wyłączonych z eksploatacji, 

7) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

197. Odnośnie  klauzuli usunięcia przyczyn awarii prosimy o: 

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia dla pkt.1 

- obniżenie limitu odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

dla pkt.2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

198. Odnośnie klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych przyczyn awarii prosimy 

o obniżenie limitu odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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199. Odnośnie  klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o przeniesienie jej do zbioru klauzul 

fakultatywnych lub wykreślenie poniższego zapisu:: 

(…)oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, 

urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom) …  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

200. Odnośnie klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o wprowadzenie, że zakres 

ubezpieczenia dla tego typu mienia nie obejmuje ryzyka dewastacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

201. W odniesieniu do klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o dołączenie zapisu, 

(…) że we wszystkich budynkach wyłączonych z eksploatacji/użytkowania są odłączone wszystkie 

media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje 

p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

202. Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: 

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione 

spoczywa na Ubezpieczonym”. 

Odpowiedź: 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”. 

203. Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych: 

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający 

są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym. Ciężar udowodnienia iż 

powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”. 

Odpowiedź: 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”. 

204. Odnośnie  klauzuli robót budowlano – montażowych prosimy o prosimy o dopisanie: 

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez 

Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod 

warunkiem, że prace te nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych 

zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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205. Odnośnie  klauzuli przechowywania mienia prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności 

100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

206. Odnośnie niżej wymienionych klauzuli, prosimy o przeniesienie jej do zbioru klauzul 

fakultatywnych: 

Klauzula 72 godzin 

Klauzula szkód mechanicznych 

Klauzula zmian w odbudowie 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

207. Odnośnie  klauzuli zmian w odbudowie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności 20% wartości 

szkody nie więcej niż 200.000 zł lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

208. Wnioskujemy o  obniżenie limitu w klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów do poziomu 

50.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

209. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie do klauzuli wynagrodzenia 

rzeczoznawców i ekspertów: 

(…) za zgodą Ubezpieczyciela” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

210. Wnioskujemy o  wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie do klauzuli przepięć: 

(…) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, 

licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu 

lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

211. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych – assistance, prosimy o wprowadzenie 

zapisu, że dotyczy n/w pojazdów nie starszych niż 15 lat: 

1) samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 

2) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 

3) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy 

osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej); 

4) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
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5) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane 

w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania 

pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 

6) motocykle i motorowery. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpłatnego wariantu assistance do pojazdów 

osobowych dostawczych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony, które posiadają ubezpieczenie 

autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

212. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 4.7. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

213. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 4.8. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

214. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu 

nr 4.12. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

215. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 

różnic 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie, 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia  

Odpowiedź:  

a) tak  

b) tak 

c) w zasadzie tak, ostatnie 2 lata na pewno, w poprzednich latach w zakresie ubezpieczenia mienia 

Zamawiający zawierał polisy w systemie ryzyk nazwanych, 

d) takie o jakie Zamawiający wnioskuje SIWZ. 

216. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia 

w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu 
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ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały 

określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach. 

217. Proszę o wprowadzenie do Umowy wypowiedzenia umowy w treści poniżej. 

1) Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.  

2) Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz 

zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. Nr 113, 

poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych 

powodów określonych w umowie.  

3) Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:  

a) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako 

wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na 

szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do 

danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 50 % składki przypisanej do danego okresu 

ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę 

wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia 

a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),  

b) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych 

w niniejszej umowie.  

4) Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 

na koniec rocznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

218. Prosimy o wprowadzenie zapisu do specyfikacji zamówienia: 

Jeżeli w rocznym okresie szkodowość przekroczy 50% całkowitej składki za wszystkie rodzaje 

ubezpieczenia ( pod pojęciem szkodowość rozumie się stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz 

rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do 

składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia) to zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany 

składki ubezpieczeniowej.  

Współczynnik szkodowości warunkujący ubezpieczenie w drugim roku polisowym zostanie określony 

przez ubezpieczyciela dla drugiego roku polisowego na 60 dni przed końcem pierwszego roku 

polisowego. 

Naliczenie dodatkowej składki nastąpi według zasady w wysokości: 

a) od 61% do 80% zwyżka o 20%  

b) od 81% do 100% zwyżka o 30%  

c) ponad 100% zwyżka o 40%” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
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219. Prosimy o podanie na jaki dzień została podana szkodowość w SIWZ. Jeżeli podana szkodowość 

jest ustalona na dzień wcześniejszy niż 28.02.2017 r, prosimy o jej uaktualnienie.   

Odpowiedź: Szkodowość podano na dzień 22.02.2017r. Od tego czasu zgłoszono 7 szkód, w tym 5 

z OC z tytułu zarządzania drogami w tym jedna z wydana decyzja odmowną, pozostałe w trakcie 

rozpatrywania, jedna dotycząca przepięcia w trakcie rozpatrywania i jedno uszkodzenie mienia 

związane z zalaniem w skutek deszczu nawalnego także w trakcie rozpatrywania. 

220. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.04.2017 r. 

Odpowiedź: Zamawiający przesunął terminu składania i otwarcia ofert na 04.04.2017 r.  

     

 

 


