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                                                                     Sopot, dnia 10.09.2021 r. 

WYJAŚNIENIA NR 3 
 
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 
Istotnych 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. Pytanie ogólne 
 

 
Pytanie nr 48 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.09.2021r.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
  
Pytanie nr 49. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez 
przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w 
formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:  
- informację o przyczynie szkody,  
- datę zdarzenia powodującego szkodę,  
- datę zgłoszenia szkody,  
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz  
- wartość istniejących rezerw szkodowych.  
W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem.  

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż szkodowość od Ubezpieczycieli została dołączona do wyjaśnień w 
załącznikach 17 i 18. 
 

Pytanie nr 50. Prosimy o informację, jakie franszyzy/udziały własne miały zastosowanie w 
ostatnich 3 latach i czy dane szkodowe przedstawione przez Zamawiającego uwzględniają je 
(tzn. czy wypłaty i rezerwy są pomniejszone o franszyzy/udziały własne).  
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Franszyza redukcyjna: brak 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie więcej niż 500,00 zł 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
Szkody rzeczowe: franszyza redukcyjna: brak 
OC pracodawcy – brak 
W szkodach osobowych franszyza redukcyjna równa wysokości świadczenia ZUS 
Czysta Straty Finansowe – franszyza integralna 1 000,00 zł, redukcyjna brak 
Za szkody wyrządzone w środowisku  - franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej 
niż 2 000,00 zł 
.  

 
Pytanie nr  51.Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać 
zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
 Pytanie nr 52. SWZ – Prawo opcji – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. W przypadku 
braku zgody wnosimy o dopisanie „za zgodą obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy)”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

  
Zamawiający wyrażą zgodę na dopisanie „ za zgoda obu stron (Zamawiającego i 
Wykonawcy) 
  

Pytanie nr 53. OPZ – Wnosimy o zmianę zapisu z:  
„Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia wyłączające lub 
ograniczające zakres lub przedmiot ubezpieczenia opisany w niniejszym OPZ nie mają 
zastosowania.”  
na  
”Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia wyłączające lub 
ograniczające zakres lub przedmiot ubezpieczenia opisany w niniejszym OPZ mają 
zastosowanie, o ile zamawiający wprost nie włączył ich do ochrony”.  
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.  
 

Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 

II. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 

Pytanie nr 54. Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć 
budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości 
budynku lub budynków wraz z pozostałym mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wraz z ich 
wartością w danej lokalizacji.  
 

 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Odpowiedź Zamawiającego  
 

Pytanie nr 55 . Prosimy o uzupełnienie wykazu wszystkich budynków o następujące 
informacje: 

• Rok budowy 

• Stan techniczny budynku, dachu i instalacji 

• Konstrukcja ścian, dachu, pokrycia 

• Informacja użytkowany/nieużytkowany 

• Jednostkową sumę ubezpieczenia 

 
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający oświadcza, że informacje zawarte są w załączniku nr 15 
 
Pytanie nr 56. Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SWZ dotyczą 
łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego  
 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 57. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia 
wraz z określeniem przyczyny  
 
Odpowiedź 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 58.Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i 
ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle posiadają 
aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny 

 
Pytanie nr 59. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny  
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający potwierdza, że będą miały zastosowania zapisy OWU dotyczące wymaganych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Pytanie nr 60. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego 
okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają 
uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach 
mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu 
dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy 
Zamawiający planuje je wykonać).  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że sporządzone protokoły pokontrolne z okresowych przeglądów 
technicznych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają zapisów dotyczących 
zastrzeżeń, co do użytkowania przedmiotowych obiektów. 

 
Pytanie nr 61. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane 
w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania.  
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 

 
Pytanie nr 62. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.  
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli 
nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA 
 
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 63. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z 
eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego 
wyłączenia z eksploatacji.  

  
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający na teraz nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków 

 
 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Pytanie nr 64.  Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód 
spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w 
mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2020. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i 
wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze 
podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, 
podtopień w w/w latach?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Pytanie nr 65.Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-
kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w danym okresie nie występowały zdarzenia wymienione w 
pytaniu. 

 
Pytanie nr 66. Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia 
szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych 
(bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – 
prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w danym okresie nie występowały zdarzenia wymienione w 
pytaniu. 
 
Pytanie nr 67. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży 

zwykłej, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity 
odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla 
tych ryzyk.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
potwierdza powyższe 
 
 
Pytanie nr 68.Prosimy o podanie czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu znajdują się  
a. drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.  
lub  
b. budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)  
Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu tych obiektów z podziałem SU, 
opisem konstrukcji, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji 
oraz podaniem szkodowości dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o 
potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty, wiadukty, kładki, estakady itp. nie są 
wyłączone z eksploatacji  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Zamawiający informuje, iż wykaz zgłoszonych dróg i mostów znajduje się w załączniku nr 16. 
Ze względu na bardzo szeroki zakres-zamawiający nie jest w stanie przedstawić 
szczegółowej informacji dot. konstrukcji, parametrów technicznych i wymiarów dróg 

 
Pytanie nr 69. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
mają być drogi inne niż drogi wewnętrzne zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze 
ryzyko.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz 
wartości. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

     Zamawiający potwierdza powyższe. 
Pytanie nr 70.Prosimy o potwierdzenie, ze niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia 
wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z 
uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz 
podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów  
 
 

      Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że niniejszy program nie obejmuje ochrona mienia wodociągów 
oraz oczyszczalni ścieków 
 
Pytanie nr 71.Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być kioski, 
budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, 
instalacji lub montażu, W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz ww. mienia z podaniem 
jednostkowych wartości.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 72. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu 
trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie 
z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości 
inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na bardzo szeroki zakres prowadzonych i planowanych inwestycji Zamawiający 
nie jest w stanie przedstawić ich szczegółowego wykazu. Zamawiający jednocześnie 
informuje, że od wykonawców poszczególnych inwestycji wymagane jest posiadanie 
stosownych polis ubezpieczeniowych zw. z realizacją zmówień 
 
Pytanie nr 73. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały 
określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 
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Pytanie nr 74. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w 
szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / 
budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 9 
 
Pytanie nr 75. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, 
zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z 
ubezpieczenia.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 76. Przedmiot ubezpieczenia – wnosimy o wykreślenie z zapisu „hale 
namiotowe/pneumatyczne”. W przypadku braku zgody prosimy o przekazanie 
jednostkowego wykazu mienia wraz z określeniem sum ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie nr 77. Przedmiot ubezpieczenia – wnosimy o wykreślenie z zapisu „tunele foliowe”. 
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 78. Przedmiot ubezpieczenia – „instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, 
rekwizyty i środki inscenizacji” prosimy o określenie wartości wskazanego mienia.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wartość mienia szacuje na 30 000,00 zł 
Pytanie nr 79. Prosimy o informację w jakie zostały zastosowane zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w przypadku zbiorów i ekspozycji muzealnych  
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone zbiory i ekspozycje 
muzealne 
 
Pytanie nr 80. Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło 
sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone zbiory i ekspozycje 
muzealne, dzieła sztuki 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Pytanie nr 81. Dla księgozbiorów, zbiorów katalogowych bibliotek wnioskujemy o 
potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w 
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej 
wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki i tzw. „białe kruki” 
 

Pytanie nr 82. Dla dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich prosimy o określenie 
sposobu określenia wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone dzieła sztuki, zbiory 
kolekcjonerskie 
 

Pytanie nr 83. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość 
ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie 
podstawy oszacowania wartości przedmiotu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone dzieła sztuki, eksponaty 
 

Pytanie nr 84. Prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 
roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe  
 
Pytanie nr 85. Przedmiot ubezpieczenia – wnosimy o wykreślenie z zapisu „dmuchany tor z 
przeszkodami”. W przypadku braku zgody wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia 
do FLEXA.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ubezpieczenia do FLEXA 

  
 Pytanie nr 86. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlega trawa na boiskach 
trawiastych  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe  
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Pytanie nr 87. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na ryzyka nazwane dla przedmiotu 
ubezpieczenia – nasadzenia (tereny zielone).  
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie że:  
a a. warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów 
działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia 
roślinności,  

b b. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i 
zabezpieczających rośliny,  

c c. wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w roślinach:  

d  chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, 
w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub 
nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym 
zwalczenie choroby lub szkodników, przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów 
bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych  
trawiastych  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów a,b,c  
 
Pytanie nr 88. Wnosimy o zmianę zapisu z:  
„Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach 
dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 
ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie 
zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło w sposób nagły, 
nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w miejscu i w okresie 
ubezpieczenia.”  
na:  
„Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach 
dodatkowych i obejmuje szkody  polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego 
w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło w sposób nagły, 
nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w miejscu i w okresie 
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za 
szkody wskazane poniżej w programie ubezpieczenia z zastrzeżeniem wyłączeń 
wskazanych w OWU Wykonawcy”.  

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe  
 
Pytanie nr 88. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych 
wskutek ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 2 
000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny możliwy do 
zaakceptowania dla Zamawiającego  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 41 
 
Pytanie nr 89. W przypadku braku akceptacji powyższego pytania prosimy o wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek ryzyka powodzi, podtopienia i 
podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 5% wartości szkody min. 10 000 zł.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 88 
 
Pytanie nr 90. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach 
jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 91. Ochrona w zakresie kradzieży z włamaniem z pojazdu – wnosimy o 
wykreślenie z zapisu „przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy 
pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie 
antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu 
zamkniętym/podziemnym.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 92. Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości: „Zakres ubezpieczenia obejmuje 
również m.in zamulenie, zanieczyszczenie itp. wszelkiego rodzaju ubezpieczonego mienia.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 93. Szkody wyrządzone przez zwierzęta – wnosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
Pytanie nr 94. Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości: „2.10 Nie ma zastosowania 
wyłączenie dot. braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności ) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 95. Zakres ubezpieczenia, punkt 2.11   
wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% wartości danego mienia, nie więcej niż 
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 96. Wnosimy o wykreślenie z zapisu: „Ochrona mienia podczas transportu 
obejmuje również załadunek i wyładunek. Nie ma zastosowania zapis dotyczący 
niewłaściwego opakowania  
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
 
Pytanie nr 97. Wnosimy o zmianę limitu dla wandalizmu (dewastacji) na 200 000 na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
Pytanie nr 98. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej 
szkodzie  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 99.  Klauzula czasu oględzin – wnosimy o zmianę z 3 na 5 dni roboczych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 

 
Pytanie nr 100. Klauzula prewencyjna – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 101. Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową 
nowonabywanego mienia innego niż budynki – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 
20% zadeklarowanej wartości mienia do ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
Pytanie nr 102. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych - w celu oceny przez Wykonawcę możliwości akceptacji klauzuli 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez przekazanie Wykonawcom 
informacji o istniejących zabezpieczeniach w tym zakresie oraz ich stanie technicznym  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie jako odpowiedź na pytanie nr 34 

 
Pytanie nr 103. Klauzula prac budowlano-montażowych – wnosimy o zmianę treści klauzuli 
na:  
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że: 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z 
prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi: 1) w mieniu będącym 
przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych - do limitu odpowiedzialności 
określonego w polisie,  

2) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.  
 
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod 
warunkiem, że prace te: 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,  

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub 
budowli,  

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,  

4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,  

5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, 
użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku UNIQA ma prawo do 
zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego 
obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.  
 
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo 
wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) katastrofy budowlanej,  

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.  
 
Limit odpowiedzialności 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 104. Klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych – 
wnosimy o dopisanie poniższego wyłączenia:  
„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub 
pośrednim następstwem aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju 
działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 
życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.”  
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
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Pytanie nr 105. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – wnosimy o zmianę limitu na 
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 105. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych jednostek organizacyjnych 
Miasta Starachowice powołanych/utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – 
prosimy o potwierdzenie, że owe lokalizacje zostaną objęte ochroną w ramach 
ubezpieczenia pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 106. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych jednostek organizacyjnych 
Miasta Starachowice powołanych/utworzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – 
wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz konieczność 
zgłoszenia do 30 dni po powstaniu nowej jednostki organizacyjnej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 107.  Klauzula pokrycia kosztów – wnosimy o zmianę limitu na 1 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wnosimy o wykreślenie z zapisu: 
„Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed kosztami w 
ramach sumy ubezpieczenia.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 108.  Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną – 
wnosimy o wprowadzenie do zapisu poniższych wyłączeń:  
„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:  
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane 
wymagające pozwolenia na budowę,  
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z 
eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.  
3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w 
szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami 
budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.”  
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 109.  Klauzula aktów terrorystycznych – wnosimy o dopisanie poniższych 
wyłączeń:  

http://www.bip.um.starachowice.pl/


 

Urząd Miejski w Starachowicach 

ul. Radomska 45; tel.: 41 273 82 00, 
e-mail: zamowienia@starachowice.eu; www.bip.um.starachowice.pl                                                              ISO 9001:2009 
 

  14 

 

14 

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na 
działanie substancji toksycznych, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu 
jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, 
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych.”  
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 110.  Klauzula składowania – prosimy o wskazanie mienia zlokalizowanego 
poniżej poziomu gruntu wraz z sumami ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 111.  Klauzula składowania – prosimy o wskazanie mienia zlokalizowanego 
poniżej poziomu gruntu wraz z sumami ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu. 
 
Pytanie nr 112.  Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – 
wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:  
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody  
1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej 
wymianie w ramach konserwacji,  
2) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,  
3) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,  
4) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i 
remontów,  
5) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia, 
6) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.” 
 

III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 113. Wnioskujemy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć 
budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości 
ubezpieczanego sprzętu elektronicznego oraz podanie tej wartości – dla ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż informacje znajdują się w Załączniku nr 10 
 
Pytanie nr 114. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wskazaniem nazwy, 
rodzaju, wieku oraz jego wartości. Jeżeli powyższe nie jest możliwe Prosimy o wskazanie 
procentowe jakiego rodzaju jest to sprzęt i w jakim przedziale wiekowym on się znajduje  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest nie starszy 
niż 5 lat 
 
Pytanie nr 115. Szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (…), w tym szkody powstałe 
wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu – wnosimy o wykreślenie z zapisu „przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na 
parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. 
wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie nr 116. Zakres ubezpieczenia – Wnosimy o zmianę zapisu z:  
„Ochrona obejmuje całe spektrum ryzyk związanych z prowadzeniem działalności oraz 
wykonywaniem zadań statutowych przez Miasto Starachowice, jednostki organizacyjne i 
jednostki kultury wskazane w Załączniku nr 8 do SWZ – w tym zadania własne i zlecone z 
zakresu administracji rządowej nałożonych ustawami lub, do których wykonania podmiot 
zobowiązany jest na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji), w 
związku z tym zapisy OWU wyłączające ochronę dla działalności prowadzonej przez Miasto 
lub Jednostki nie mają zastosowania.”  
na  
„Ochrona obejmuje całe spektrum ryzyk związanych z prowadzeniem działalności oraz 
wykonywaniem zadań statutowych przez Miasto Starachowice, jednostki organizacyjne i 
jednostki kultury wskazane w Załączniku nr 8 do SWZ – w tym zadania własne i zlecone z 
zakresu administracji rządowej nałożonych ustawami lub, do których wykonania podmiot 
zobowiązany jest na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji), z 
zastrzeżeniem, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.”  
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 117. Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują 
tego rodzaju ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SWZ podlimity sumy 
gwarancyjnej  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 118. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej 
odpowiedzialności ubezpieczonego.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 119. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody 
powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia 
odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo 
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 120. Prosimy o informację, czy wszyscy ubezpieczeni przestrzegają przepisów 
prawa i wytycznych wydawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i wdrożyli je w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 121. 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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 122. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu 
wykonywaniem władzy publicznej wyłączone są szkody  
1) związane z zarządzaniem drogami;  
2) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;  
3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;  
4) powstałe w wyniku niewypłacalności;  
5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;  
6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego 
funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.  
7) z winy umyślnej 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 123. Prosimy o informację, czy ochrona ma obejmować OC za szkody wynikające 
z niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo 
decyzji administracyjnej. Jeśli tak, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wys. 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 
Zamawiającego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 124. Prosimy o dodanie zapisu w Klauzuli reprezentantów, że nie dotyczy ona OC 
z tyt. wykonywania władzy publicznej, z tyt. niezgodnego z prawem niewydania lub wydania 
wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 125. Wnosimy o wykreślenie z zapisu: „Zastosowania nie mają wyłączenia 
dotyczące wyrobów jubilerskich, kolekcjonerskich, dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych, futer 
naturalnych.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 126. Prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować szkody z tyt. 
posiadania i wynajmowania/wydzierżawiania osobom trzecim magazynów, obiektów 
przemysłowych, wystawowych, hal przeznaczonych na użytek handlu hurtowego (jeśli tak, to 
prosimy o wykaz tych nieruchomości wraz z informacją o wieku i stanie technicznym oraz 
potwierdzeniem, że są one użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem).  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 127. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód z tyt. 
posiadania, użycia przez Ubezpieczonego oraz wynajmowania/wydzierżawiania osobom 
trzecim sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, 
żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 128. Prosimy o wskazanie wysokości budżetu na rok 2021 oraz planowanego 
budżetu na rok 2022, oraz ilości pracowników.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że plan wydatków Gminy Starachowice na dzień 31.08.2021 wynosi 
346 076 508,68 zł. Plan budżetu Gminy na 2022 rok będzie znany po 15.11.2021r. Ilość 
pracowników ok 400 osób. 
 
Pytanie nr 129. Prosimy o potwierdzenie że szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy wypłacane jest z 
zastrzeżeniem, że ustalona do wypłaty kwota zostaje pomniejszona o świadczenia 
przysługujące uprawnionemu na podstawie obowiązujących w chwili wypłaty przepisów 
prawa dotyczących świadczeń z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
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Pytanie nr 130. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte 
przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 131. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód z tyt. OC za 
przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy 
umyślnej Ubezpieczonego  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 132. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
odpowiedzialności określonej w ubezpieczeniami obowiązkowymi  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 133. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje 
wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z 
tyt. wykonywania zawodu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 134.Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje działalności 
polegającej na transporcie publicznym, dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 135.Wnosimy o wykreślenie z zapisu: „1.7. Za szkody wynikłe z 
odpowiedzialności kontraktowej Ubezpieczonego, przy czym ochrona dotyczy zobowiązań 
zaciągniętych w okresie ubezpieczenia oraz przed nim, ochrona nie jest zawężona do 
jakiegokolwiek wzorca umowy, z zastrzeżeniem wskazanego w umowie triggera.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 136. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu 
organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez 
obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których 
celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
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Pytanie nr 137. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za 
szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych, lotniczych.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 138. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za 
szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych 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 Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 139. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie 
obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 140. Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC z tytułu 
organizowania imprez wyłączone są szkody poniesione przez służby sanitarne, ratunkowe, 
porządkowe.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 141. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną 
ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty 
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 

Pytanie nr 142. Prosimy o określenie listy produktów wprowadzanych do obrotu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wprowadza produktów do obrotu 
 
Pytanie nr 143.  Prosimy o podanie wykazu pojazdów nie podlegających rejestracji lub 
informację, jakiego rodzaju pojazdów niepodlegających rejestracji ma dotyczyć ochrona.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pojazdów niepodlegających rejestracji 
 
Pytanie nr 144. W odniesieniu od OC dróg prosimy o:  
a) o stanie technicznym dróg,  
b) kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (w tym zimowym) tj. czy jednostka 
organizacyjna Zamawiającego zgłoszona do ubezpieczenia (która?) czy podmiot zewnętrzny 
i czy wymagane jest od niego posiadanie własnej polisy ubezpieczenia OC działalności 
polegającej na odśnieżaniu,  
c) prosimy o podanie wieku i stanu technicznego oraz długości mostów 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wszystkie drogi zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się w 
dobrym stanie technicznym, podlegają stałym przeglądom okresowym, utrzymaniem dróg 
zajmują się podmioty zewnętrzne, od których wymagane jest posiadanie stosownych polis 
ubezpieczeniowych. 
Wykaz dot. mostów zawiera załącznik nr 16 
 
Pytanie nr 145. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC inwestora szkody będą w 
pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy 
będą zawarte.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 146. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC inwestora szkody będą w 
pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy 
będą zawarte.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 147. Punkt 1.25 – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 148. Punkt 1.27 „Za szkody wyrządzone przez zwierzęta” – wnosimy o 
wykreślenie zapisu w całości. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 149. Punkt 1.28 – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
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Pytanie nr 150.  Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia OC ogólnej ryzyka szkód 
związanych z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających lub potwierdzenie, że 
ochrona w tym zakresie dotyczy wyłącznie sprzętu/jednostek, który/które jest/są 
napędzany/e siłą ludzkich mięśni (zwracamy uwagę, że OC jednostek pływających należy do 
innej grupy ministerialnej niż OC ogólna). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody/nie 
potwierdza powyższego, to prosimy o podanie wykazu jednostek pływających, mających być 
objętych ochroną w ramach ubezpieczenia OC działalności, uwzględniającego następujące 
informacje:  
• Rodzaj i typ jednostki,  

• Przeznaczenie / rodzaj działalności wykonywanej za pomocą poszczególnych jednostek 
pływających,  

• Długość jednostki,  

• Rok produkcji (budowy),  

• Liczba miejsc.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 151. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie 
objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych 
przez Ubezpieczonego.  
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie nr 152. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone 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 naturalnym.  
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 153. Punkt 1.32 – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 154. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie czystych strat finansowych, poza 
wyłączeniami ogólnymi określonymi w SWZ, Ubezpieczyciel nie odpowiada także za szkody:  
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;  
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane 
wadliwie przez Ubezpieczonego,  
3) związane z działalnością:  
a) bankową lub ubezpieczeniową,  
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b) księgową lub finansową,  
c) leasingową,  
d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,  
e) reklamową,  
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,  
g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 
kosztorysowaniu; 
4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;  
5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;  
6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;  
7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;  
8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;  
9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;  
10) związane ze stosunkiem pracy;  
11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), 
nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub 
opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem poniesionych przez osobę 
trzecią inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, 
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby 
trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej;  
12) wynikające z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo - decyzji 
administracyjnej, chyba że do umowy włączono klauzulę OC za szkody wyrządzone w 
związku z wykonywaniem władzy publicznej.  
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 

 
Pytanie nr 155. Punkt 1.39 – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe  
 
Pytanie nr 156. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona jest ograniczona wyłącznie do 
szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie 
obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste 
straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, 
transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one 
spowodowane:  

• przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,  

• przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,  

• przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych  
 
• przez transmisję informacji lub danych poufnych,  

• w związku z przetwarzaniem danych,  
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• w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania  

• przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające 
pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.  

• przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencje osób trzecich w system 
informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.  
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie nr 157. Prosimy o przeniesienie ryzyka OC za szkody wynikające z błędów podczas i 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności polegające na naruszeniu 
dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych do postanowień fakultatywnych lub prowadzić limit: 100 000 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.  
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 
 
Pytanie nr 158. Prosimy o załączenie wykazu wszystkich basenów i kąpielisk, których ma 
dot. ochrona w zakresie OC, wraz z inf. o ich wieku i stanie technicznym  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wykaz stanowi Załącznik nr 19 

 
Pytanie nr 159. Jeśli wśród współubezpieczonych w zakresie OC są domy opieki społecznej 
z zakwaterowaniem, to prosimy o załączenie ich wykazu wraz z informacją o liczbie 
pensjonariuszy i liczbie personelu przypadającej na jednego pensjonariusza.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, ze nie prowadzi domów opieki społecznej. 

 
Pytanie nr 160. Wnosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego USA i Kanady. W przypadku 
braku zgody wnosimy o wykreślenie z zapisu: „w oparciu o prawo tego państwa”.  
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zapisu „w oparciu o prawo tego państwa” 
 
Pytanie nr 161. Definicja szkody rzeczowej – prosimy o potwierdzenie, że intencją 
zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wynikających z kradzieży 
zwykłej, zaginięć, braków inwentarzowych itd.  
Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
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Pytanie nr 162. Klauzula obowiązku obrony przed roszczeniami – wnosimy o wykreślenie 
zapisu w całości  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 163. Klauzula kosztów obrony – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
 
Pytanie nr 164. Klauzula reprezentantów (dot. art. 827 k.c.) – wnosimy o dopisanie „wskutek 
winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego 
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