
                   Sopot, dnia  09.11.2021 
 

WYJAŚNIENIA NR 1 
 
Dotyczy – postępowania   na  świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków dla Gminy Wolin oraz MPGK Sp. Z o.o. 
 
  
Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 i 286 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela  wyjaśnień na pytania dotyczące treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji. Poniższe należy uwzględnić 
przygotowując ofertę.  
 
Pytanie Nr 1 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej treści klauzuli: 
„Klauzula Sankcyjna”: 
Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona 
lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela 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 
międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy”. 
W przypadku braku zgody na włączenie powyższej klauzuli proszę o zaproponowanie klauzuli 
jaka będzie akceptowana przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli 

 
Pytanie Nr 2 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenia poniższego zapisu: 
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. 
 

W przypadku braku zgody na włączenie powyższej klauzuli, proszę o ograniczenie szkód 
spowodowanych przeniesieniem zakażeń w zakresie COVID-19 z limitem 100.000,-zł na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  zapisu: 
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. 

 
Pytanie Nr 3 



Czy Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował poniższą 
klauzulę dopuszcza jej wprowadzenie o następującej treści: 
Klauzula ryzyk cyber  
- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 wprowadzenie powyższej klauzuli 
 
Pytanie Nr 4 
Czy zamawiający potwierdza iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody zgodnie z art. 
48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie Nr 5 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania 
i osuwania się ziemi, ryzyko nie będzie obejmować szkód  polegających na zapadaniu lub 
osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
Pytanie Nr 6  
Proszę o wskazanie PML dla zgłaszanego mienia do ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wśród mienia ubezpieczanego w  systemie na sumy stałe (budynki) 
największą wartość stanowi budynek jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Krzywoustego w Wolinie o wartości odtworzeniowej 16.079.708,30 zł, mienie należące do 
jednostki to  wartość łączna 359.535,52 zł wg wartości księgowych brutto (budowle, środki 
trwałe, wyposażenie itd. oraz elektronika do 5 lat) 
 
Pytanie Nr 7 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyk majątkowych, tj. 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 

- 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.  
 
- 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.  



- 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:  
- taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub 
inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,   
- 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   
- 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.  
- 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 8 
Proszę o również o odpowiedź na poniższe pytania: 

- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (przez 
komornika sądowego lub organ administracji)?  
- Czy w ramach postępowania egzekucyjnego został ustanowiony zarządca 
przymusowy? 
- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne? 
- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie upadłościowe? 
- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne? 
- Czy w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek nieruchomości Ubezpieczonego 
wpisane jest więcej niż dwie hipoteki – każda przysługująca innemu wierzycielowi?  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, 
restrukturyzacyjne, upadłościowe, likwidacyjne ani też nie został ustanowiony zarządca 
przymusowy. 
W księdze wieczystej 3 budynków położonych w m. Domysłów ( poz. 15, 16 i 17 tabeli 
budynków) są więcej niż dwa wpisy hipoteki. 
 
Pytanie Nr 9 
Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy 
pomocy społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres 
ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-
CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej 
związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów 
pomocy społecznej za szkody wyrządzone: 

1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na 
rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie 
zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) 
2) pracownikom. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 



 
Zamawiający  wyjaśnia, że nie prowadzi domów opieki społecznej. 
 
Pytanie Nr 10 
Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 
charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-
2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  w czasie pandemii Covid-19, nie zmienił dotychczasowego 
charakteru swoich placówek na żaden z w/w obiektów.  
 
Pytanie Nr 11 
Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują DPS, 
GOPS , MOPS, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód 
będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w 
ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w 
związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone: 

1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na 
rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie 
zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) 
2) pracownikom. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Gmina Wolin nie prowadzi własnego domu pomocy społecznej, 
jednak realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, w strukturach którego jest Dział Usług Opiekuńczych. Jego pracownicy 
świadczą pomoc podopiecznym w domach w różnych formach, najczęściej jest to 
przygotowanie posiłków, podawanie leków, higiena i pielęgnacja podopiecznego, 
przynoszenie opału. Opiekunki dojeżdżają własnymi samochodami lub przemieszczają się 
rowerami między poszczególnymi miejscowościami. Ośrodek zakupuje środki ochrony 
osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy). Kolejną grupą pracującą w terenie są pracownicy 
socjalni, którzy przeprowadzają postępowania administracyjne w sprawach pomocowych, 
interwencyjnych, diagnozują środowiska.  
 
 
Jednocześnie  potwierdzamy, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących 
następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach 
oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z 
prowadzoną działalnością opiekuńczą  za szkody wyrządzone: 

1) podopiecznym, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na 
rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie 
zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) 
2) pracownikom. 

 
Pytanie Nr 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w części I pkt 1.1 ust b), tj „budowle, 
urządzenia, konstrukcje hydrotechniczne, np. mosty, mola, mariny, falochrony, pomosty i 
nabrzeża wraz z wszelkiego rodzaju umocnieniami, inne,” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 



 
 
Pytanie Nr 13 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji huraganu  

  - z: rozumiany jako wiatr o sile nie mniejszej niż 11,00 m/sek., 
- na: działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13 m/s,  potwierdzone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);  w  przypadku braku stacji pomiarowej w  
miejscu szkody, należy brać  pod uwagę stan faktyczny i rozmiar uszkodzeń w miejscu 
ich powstania,  świadczące wyraźnie o  działaniu huraganu 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę definicji huraganu na działanie wiatru o prędkości 
nie mniejszej niż 13 m/s,  potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMiGW);  w  przypadku braku stacji pomiarowej w  miejscu szkody, należy brać  pod uwagę 
stan faktyczny i rozmiar uszkodzeń w miejscu ich powstania,  świadczące wyraźnie o  działaniu 
huraganu.  
Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie definicji huraganu na działanie wiatru o 
prędkości nie mniejszej niż 12 m/s,  potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMiGW);  w  przypadku braku stacji pomiarowej w  miejscu szkody, należy brać  pod 
uwagę stan faktyczny i rozmiar uszkodzeń w miejscu ich powstania,  świadczące wyraźnie o  
działaniu huraganu 
 
Pytanie Nr 14 
Czy zmawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania 
miejsca/źródła przyczyny szkody z 200.000 zł na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania 
miejsca/źródła przyczyny szkody z 200.000 zł na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania miejsca/źródła 
przyczyny szkody z 200.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Pytanie Nr 15 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli drobnych robót budowalno-
montażowych na: 

 
„1. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
OWU, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody powstałe w 
związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego 
zlecenie drobnych prac budowlano –montażowych.  
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody: – w mieniu będącym przedmiotem prac 
budowlano-montażowych, do limitu określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość 
mienia będącego przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania – w pozostałym mieniu nie 
będącym przedmiotem prac budowlano -montażowych, stanowiącym przedmiot 
ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w polisie.  
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że; – prowadzone prace 
budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli 
lub konstrukcji /pokrycia dachu – prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń 
przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we 
wniosku o ubezpieczenie” 



Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
Pytanie Nr 16 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 
350.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych 
przy wykonywaniu władzy publicznej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 
350.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych 
przy wykonywaniu władzy publicznej. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 500.000 
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych przy 
wykonywaniu władzy publicznej. 
 
Pytanie Nr 17 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód 
wyrządzonych poprzez sprawowania funkcji Inwestora/ inwestora zastępczego w rozumieniu 
ustawy prawo budowlane. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód wyrządzonych 
poprzez sprawowania funkcji Inwestora/ inwestora zastępczego w rozumieniu ustawy prawo 
budowlane. 
 
Pytanie Nr 18 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód 
wyrządzonych w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (w tym 
m.in. łodzi motorowych, wiosłowych, pontonowych, skuterów wodnych, itp.). 
 
Odpowiedź zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na  wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód wyrządzonych 
w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (w tym m.in. łodzi 
motorowych, wiosłowych, pontonowych, skuterów wodnych, itp.). 
 
Pytanie Nr 19 
Czy zmawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wieloletniej, o następującej treści? 
Po upływie 10 miesięcy obowiązywania programu, Ubezpieczyciel dokona analizy poziomu 
szkodowości umów ubezpieczenia zawartych na warunkach niniejszego programu i po 
przekroczeniu 55% współczynnika szkodowości brutto, zastrzega sobie prawo do zmiany 
zasad taryfikacji składek ubezpieczeniowych. 
Współczynnik szkodowości brutto = (Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto + 
Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto – regresy) x 100% 
/ Składka zarobiona brutto. 
Ubezpieczyciel składa Brokerowi pisemną propozycję nowych warunków i zasad taryfikacji 
składek ubezpieczeniowych.  
Nowe warunki ubezpieczeń i zasady taryfikacji składek ubezpieczeniowych wchodzą w życie 
maksymalnie do 14 dni od daty ich złożenia przez Ubezpieczyciel. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wieloletniej 



 
 
 
Pytanie Nr 20 
Proszę o przesunięcie składania oferty: 

- z dnia 10.11.2021 r godzona 10:00 
- na dzień 19.11.2021 r godzona 10:00 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
terminu składania ofert został przesunięty na dzień 18.11.2021r. Szczegółowa informacja 
została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.  
 
Pytanie Nr 21 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów oraz/lub 
Punkami Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na 
to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat 
funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są 
składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że Gmina Wolin nie posiada i nie zarządza składowiskiem odpadów. 
Od 1 listopada 2021 r. gmina przejęła zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.  
PSZOK jest jeden na terenie gminy i znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Wolinie. 
adres: 72-510 Wolin , ul. Mickiewicza 20. PSZOK jest czynny od godziny 8.00 do 14.00 od 
poniedziałku do piątku oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 8.00 do 14.00 . 
Zbierane są tam tylko i wyłącznie segregowane odpady komunalne takie jak przewiduje 
ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które są gromadzone w kontenerach. 
 

Pytanie Nr 22 

Prosimy o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone 
jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów oraz/lub na terenie Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca 
wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości tego mienia.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik Nr 13 „Opis budynków i budowli  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.  Z o.o”, p. IV, poz.22 zawiera mienie: Hala przeładunkowa 
odpadów komunalnych, działka nr 11/4 w Wolinie (dzisiejszy PSZOK)–  wartość 970 000,00 
zł  

Pytanie Nr 23 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi i podtopień w wysokości 1.000.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia.  

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi i podtopień w 
wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Pytanie Nr 24 
Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli w ubezpieczeniu Mienia od Wszystkich 
Ryzyk:  



Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia (choroby zakaźne)  
Wyjaśnienie związane z zakresem ubezpieczenia  
Potwierdzając treść warunków niniejszej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została ona zawarta, w celu uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości, Ubezpieczyciel wyjaśnia, że z zastrzeżeniem pozostałych 
postanowień umowy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje innych szkód niż 
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotów ubezpieczenia określonych 
w umowie ubezpieczenia.  
Choroby zakaźne  
Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub ogólnych 
warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, odpowiedzialność 
ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych Chorobą 
zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) Chorobą zakaźną, chyba że 
spowodowane są one innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy 
ubezpieczenia.  
Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność wywoływania 
objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, 
zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki 
bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym 
zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz  nr 7. 
 
Pytanie Nr 24 
Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli w ubezpieczeniu Sprzętu Elektronicznego od 
Wszystkich Ryzyk oraz Maszyn i Urządzeń od Uszkodzeń:  
 
Klauzula wyłączenia Chorób zakaźnych  
Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub 
ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio 
spowodowanych Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) 
Chorobą zakaźną, chyba że spowodowane są one innym zdarzeniem objętym ochroną na 
podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.  
Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność 
wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie 
produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, 
cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym 
zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty;  
7. Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli w Ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia:  
 
Klauzula chorób zakaźnych  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (OWU), zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone na skutek spowodowania zakażenia lub 
wywołania choroby zakaźnej.  
2. W związku z powyższym, poniżej wskazane zapisy OWU nie mają zastosowania do 
niniejszej umowy ubezpieczenia:  



a. § 8 ust. 1 pkt 7 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeniesienia chorób 
zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu 
należytej staranności mogła się dowiedzieć);  
b. § 8 ust. 2 pkt 9 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV);  
c. zwrot: „bakterii, wirusów” z § 8 ust. 1 pkt 9.  
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wynikające ze spowodowania zakażenia lub wywołania choroby przez biologiczny czynnik 
chorobotwórczy (w tym wirus SARS-CoV- 2, niezależnie od jego odmiany, bądź przez wirus 
będący efektem mutacji wirusa SARS-CoV- 2), z powodu którego organ władzy publicznej 
wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, inny stan nadzwyczajny lub 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.  
 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie przetargowe nie przewiduje ubezpieczenia 
elektroniki oraz maszyn od uszkodzeń i awarii na odrębnych warunkach. Ubezpieczenie 
elektroniki oraz maszyn od uszkodzeń i awarii przewidziane jest przez włączenie klauzul 
dodatkowych: 
 

a) Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, instalacji i sieci od awarii i uszkodzeń (p. 9.30  

załącznika nr  

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich Elektronika stacjonarna i 

przenośna (w tym telefony komórkowe)  do lat 5-ciu (p. 9.48 załącznika nr 1)) 

Tym samym zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania  ponownie odrębnej Klauzuli 
wyłączenia Chorób zakaźnych  oraz  Klauzuli chorób zakaźnych  
 
 
Pytanie Nr 25 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości 
franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnić prosimy o ich 
wskazanie.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony opisany w załącznikach do SWZ  został 
opracowany we współpracy z Klientem w oparciu o Analizę Potrzeb Klienta oraz 
dotychczasową szkodowość. Oczekiwany zakres ochrony, w szczególności w odniesieniu do 
wysokości limitów może różnić się od dotychczasowego, natomiast w odniesieniu do 
wysokości franszyz został zachowany dotychczasowy ich poziom. 

Pytanie  Nr 26 

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Prosimy o potwierdzenie, że 
do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk 
określone w SWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały 
lub przewidywały w wyższej wysokości.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ  

są określone jako minimalnie wymagane. Jeśli przy określonej szkodzie można zastosować 

dwa różne limity wynikające z OWU lub SWZ, to zastosowanie ma limit wyższy. 

 

 



Pytanie Nr 27 

Prosimy także o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów 
także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.  

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że warunki opisane w części II p. 1.35 zawierają wyłączenie 
dotyczące niedotrzymania terminów. 

 

Pytanie Nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie 
odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

Pytanie  Nr 29  

Dla całego zakresu ochrony określonego w części I i II zamówienia prosimy o potwierdzenie 
braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub 
jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan 
pandemii.  

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 2 i nr 7 

 

Pytanie Nr 30 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek 
urządzeń latających.  

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek 
urządzeń latających.  

 

Pytanie Nr 31 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.11.2021r.  

 
Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający odpowiedział na to pytanie w pytaniu Nr 20  
 
Pytanie Nr 32 
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie ASS dotyczy tylko pojazdów o nr rej. ZKA26077, 
ZS751MC oraz ZKA26292 
 



Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie ASS dotyczy pojazdów o nr. rej:  
- ZKA26077 
- ZS751MC 
- ZKA26292 
 
Pytanie nr 33 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pojazdu o nr rej. ZS751MC  z ubezpieczenia 
ASS?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pojazdu o nr. rej. ZS751MC z ubezpieczenia 
ASS. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


