
 

 

 

                                                                     Sopot, dnia 09.09.2021 r. 

WYJAŚNIENIA NR 2 
 
Dotyczy – postępowania  na Ubezpieczenie Gminy Starachowice wraz  z  podległymi 
jednostkami  organizacyjnymi i instytucjami kultury ( 3 ZADANIA) 
 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, 
które należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

 

 
W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe 
pytania oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian  do zadań 1 i 2  
tj.: ubezpieczenie mienia i OC. 
 

I. Ubezpieczenie mienia 
 
Pytanie nr 31. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie lokalizacji wystąpiło ryzyko powodzi 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 20 lat na terenie lokalizacji niewystąpiło 
ryzyko powodzi 
  
Pytanie nr 32. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach  za-
grożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): 

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a 
wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano 
trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa 
nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie 
zagospodarowania przestrzennego) 

          b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w 
przypadku  przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub 
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli 
piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego. 

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że nie występują lokalizacje na terenach zagrożonych powodzią 

 

 
Pytanie nr 33. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały 
wykonane następujące remonty: 

a)    Wymiana instalacji elektrycznej, 
b)    Wymiana pokrycia dachowego, 
c)     Wymiana konstrukcji dachu, 
d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
 
e)    Wymiana stolarki okiennej, 
f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 



 

 

g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa 
 

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Z uwagi na ilość zgłaszanego mienia, Zamawiający nie jest w stanie podać powyższych 
danych. 
 
 
 
Pytanie nr 34.  Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza zamieszczenie informacji w Załączniku nr 13 do SWZ 

 
  
Pytanie nr 35. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają 
wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone 
obowiązującymi przepisami prawa 
Odpowiedź Zamawiającego: 

  
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle spełniają 
wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa 
  
Pytanie nr 36. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 
PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z prze-
niesienia chorób zakaźnych ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyrażą zgodę na powyższe 
 

 
Pytanie nr 37. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia 
chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpo-
wiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę 
Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfi-
kacją kodu genetycznego.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyrażą zgodę na powyższe 

 
Pytanie nr 38. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wszelkich zapisów dotyczących szkód spowodowanych przenoszeniem chorób zakaźnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie 
limitu zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 36. 
 



 

 

Pytanie nr 39. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych o poniższej treści- w 
ubezpieczeniu mienia   

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 
1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 
szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio 
wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w 
szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 
monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących 
jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej 
Choroby Zakaźnej. 
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, 
która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z 
jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 
3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub 
inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 
3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi 
przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 
jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub 
pomiędzy organizmami 
3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać 
ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać 
ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości 
zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

     4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony 
ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków 
od jakiegokolwiek wyłączenia 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
 
Pytanie nr 40. Prosimy o zgodę na wprowadzenie wyłączenia w postaci poniższej klauzuli w 
ubezpieczeniu mienia: 
KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID’19 / PANDEMII 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne 
kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 
zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ 
władzy publicznej. 

. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 41. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysoko-

ści 1 000 000,00 zł. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
Pytanie nr 42. Prosimy o podanie PML w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
Odpowiedź Zamawiającego 



 

 

Zamawiający podaje wartość 17 245 845,98 PLN 
 
 
 
Pytanie nr 43. Czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się bu-

dynki wyłączone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego mienia może się znajdować mienie wyłączone 
z eksploatacji bądź przeznaczone do likwidacji czy rozbiórki. Zamawiający nie jest w stanie 
określić wartości tego mienia i wskazać powyższych danych, może jednak potwierdzić, że 
mienie to stanowi niewielki procent ubezpieczonego mienia 
 
Pytanie nr 44. Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się instalacje solarne lub 
panele fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie sum ubezpieczenia 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza zgłaszanie do ubezpieczenia instalacji solarnej i fotowoltaicznej. 
Łączna wartość przyjęta do ubezpieczenia wynosi 2 293 820,64 zł 

 
 

Pytanie nr 45. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odpo-

wiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie. 

Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią. 

Klauzula cyber 
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 
1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 
aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt 
elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system 
komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej 
wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania 
danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w 
sieci lub kopie zapasowe, 
2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych 
połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, 
sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym 
działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 
3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 
przekazywane lub przechowywane w Systemie 
Komputerowym, 
4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, 
instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, 
zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania 
programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają 
zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby 
logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia 
usług”, 



 

 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie 
są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, 
wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych 
kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 
1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 
komputerową, 
2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 
komputerowym, siecią komputerową lub danymi 
elektronicznymi, 
3)dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 
wykorzystywania, 
4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 
jakichkolwiek danych elektronicznych, 
o ile jest to rezultat: 
(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, 
lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku 
z powyższym, 
(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 
komputerowego, sieci komputerowej lub danych 
elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub 
szkodę. 
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 
warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub 
szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane 
tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, 
towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż 
przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego 
zdarzenia. 
Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie 
uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna 
z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną 
stratę lub szkodę. 
4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z OWU 
i pozostałymi klauzulami – to w przypadku 
gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych 
elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych 
elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania 
danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu 
uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić 
będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie 
wydatki, których 
poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich 
danych elektronicznych, przy czym nie obejmują 
one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet 
gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą 
zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 



 

 

 
16.Prosimy o zgodę na włączenie w zadaniu nr 1 klauzuli o treści j.n.: 
Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej) 
Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę 
zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego 
niniejszą umową ubezpieczenia. 
Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych 
nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot 
ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego 
się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii 
jakiejkolwiek choroby zakaźnej. 

       Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 
pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 
organizm, przy czym:. 
 
1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 
organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek 
powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 
organizmami 
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 
uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź 
utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

      Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu 
ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
 

Pytanie nr 46.  Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią: 
 

KLAUZULA SANKCYJNA 
Compensa TU SA VIG nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim 
ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby 
Compensę TU SA VIG na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub 
regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji 
ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji 
wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że akceptuje zapisy powyższej klauzuli 
 
Pytanie nr 47. Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią: 
Klauzula chorób zakaźnych 
1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, 
strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio 
wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 



 

 

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w 
szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 
monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących 
jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej 
Choroby Zakaźnej. 
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która 
może być przenoszona za pośrednictwem 
jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 
3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 
organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 
3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami 
ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, 
cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 
3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka 
bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub 
zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty 
możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, 
rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek 
wyłączenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 39 
 
 


