
Sopot, dnia 10.12.2021 r. 
 

WYJAŚNIENIA NR 1 
 
Dotyczy – postępowania na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, maszyn od 
uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
ubezpieczeń komunikacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
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 
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały 
zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały 
zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności. 
 
Pytanie Nr 2 
Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak, 
proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami i udziałem 
własnym, jeżeli takowy występował. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że od 1996 r. nie został dotknięty szkodą powodziową.  
 
Pytanie Nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka 
tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie Nr 4 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  

I. mienie wyłączone z eksploatacji,  
II. pustostany,  

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym?  
Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.  
a. Prosimy o informację, czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w 

jaki sposób?  
b. Prosimy o informację, jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do 

OSP lub PSP? 
c. Prosimy o informację, czy w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane 

wszystkie instalacje? 
d. Prosimy o informację, czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia 

są odłączone od źródła zasilania?  
e. Prosimy o informację, czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?  
f. Prosimy o informację, od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków 



nieużytkowanych?  
g. Prosimy o informację, od kiedy budynki są nieużytkowane?  
h. Prosimy o informację, jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych? 
i. Prosimy o informację, co Zamawiający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi? 

Czy jest określony jakiś cel?  
j. Prosimy o informację, czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe 

istnieją, prosimy o wyłączenie ich z ochrony.  
k. Prosimy o informację, czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 

wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i 
jaka jest ich wartość? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone: 

• mienie wyłączone z eksploatacji,  

• pustostany,  

• budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Pytanie Nr 5 
Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia? Jeśli nie, należy 
wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. 
 
Pytanie Nr 6 
Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to prosimy o 
informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są 
serwisowane? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje solarne i 
fotowoltaiczne. 

 
Pytanie Nr 7 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowe ani 
mienie znajdujące się w halach namiotowych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowe ani 
mienie znajdujące się w halach namiotowych. 

 
Pytanie Nr 8 
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone wysypisko śmieci, sortownia 
odpadów, składowisko odpadów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie prowadzonej działalności odzyskuje surowce wtórne i 
przyjmuje od mieszkańców odpady segregowane w ramach GPZOS. Wszelkie pozyskane 
odpady przekazywane do firm zewnętrznych w celu dalszego zagospodarowania.  
Prowadzona przez Zamawiającego działalność w przedmiotowym zakresie nie implikuje 
obowiązku ubezpieczenia wymaganego ustawą o odpadach czy też ustawą o ochronie 
środowiska.  

 
Pytanie Nr 9 



Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych. 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony 
odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z przeniesieniem HIV, SARS COV i mutacji, 
priony, WZW.  
 
Pytanie Nr 10 
Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na 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?  
 
Pytanie Nr 11 
Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):  
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 na pytania 9, 10 i 11: 

Odpowiedź na pytania 9, 10 i 11: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzul 
wyłączenia chorób zakaźnych (zarówno w ubezpieczeniu mienia jak i OC) w brzmieniu 
Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula 
znajduje się w jego owu.  

 
Pytanie Nr 12 
Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem 
oferty): 
Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia 
w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)  
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i 

jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających 
lub spowodowanych przez: 



1.1. używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci 
komputerowej; 
1.2. ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego 
Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych; 
1.3. dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z 
jakichkolwiek Danych elektronicznych; 
1.4. niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, 
przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; 
jako konsekwencje: 
a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od 

czasu i miejsca; 
b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu; 
c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  
d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu 

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych 
ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną 
utratą lub uszkodzeniem.  

Definicje:  
Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:  
„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, 
proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie 
elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez 
ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to 
dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie 
powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania 
danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.  
„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy 
technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych 
(VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych 
elektronicznych.  
„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane 
lub przechowywane przez system komputerowy.  
„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, 
instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane 
z możliwością uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub 
monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno 
związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, 
„Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.  
„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy 
sprzęt jest wyłączony.  

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 
warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa 
ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia 
oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), 
poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały 
bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. 
Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną 
stratę lub uszkodzenie.  
Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia 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, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania 



z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową 
ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia 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/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane 
elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. treść. 
 
Pytanie Nr 13 
W pkt. 8.6.6 „przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za 
szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych podobnie 
działających substancji”.  
Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
Pytanie Nr 14 
Klauzula ustalenia likwidatora szkody  
Ustala się, że likwidację szkody w imieniu Ubezpieczyciela przeprowadzać będzie firma 
likwidacyjna wybrana w porozumieniu z Zamawiającym. Klauzula ma zastosowanie w 
przypadku, kiedy szacunkowa wysokość szkody przekracza limit wskazany w umowie 
ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy szacunkowa wysokość szkody 
przekracza kwotę 1 000 000 zł.  
Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie Nr 15 
Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie limit 4 000 000 PLN na jedno i 8 000 000 PLN na 
wszystkie zdarzenia. Prosimy o zmianę na 500 000,00 PLN na jedno i 1 000 000,00 PLN na 
wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
Pytanie Nr 16 
Prosimy o udostępnienie regulaminu PSZOK.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia regulamin PSZOK. 
 

Pytanie Nr 17 
Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu: „ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność za 
szkody spowodowane przez dym, sadzę powstałe poza miejscem ubezpieczenia”.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie Nr 18 
Prosimy o podanie wartości mienia w poszczególnych lokalizacjach zgłoszonych do 



ubezpieczenia. Jeśli w chwili obecnej jest to niemożliwe, to podanie wartości najdroższej 
lokalizacji celem ustalenia PML.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

PML, będący sumą budynków, budowli i pozostałych maszyn i urządzań oscyluje na poziomie 
50 mln zł.  

 
Pytanie Nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy, 
jeżeli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w 
poniższej treści:  
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8. miesiąca 
pierwszego lub 8. miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 
przekroczy 30%.  

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:  
- na koniec 8. miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych 

miesięcy tego okresu ubezpieczenia,  
- na koniec 8. miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy 

pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu 
ubezpieczenia.  

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :  
- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;  
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia;  
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 

przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100%.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie ww. klauzuli.   
 

Pytanie Nr 20 
Prosimy o informację, czy:  
- istniejące w lokalizacjach i obiektach zabezpieczenia odpowiadają co najmniej minimalnym 

wymaganym przez przepisy prawa, - TAK 
- stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 

środowisku pracy, w szczególności minimalnych wymagań związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, - TAK 

- obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, - TAK 

- obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty, - TAK 

- w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 
użytkowanie obiektu i/lub instalacji technicznej, - TAK 

- instalacja elektryczna w obiektach z elementami palnymi w konstrukcji (drewno; płyty 
warstwowe z wypełnieniem palnym) prowadzona jest w niepalnych peszlach lub na 
uchwytach izolujących instalację od elementów palnych konstrukcji, - TAK 

- na strychach z drewnianą konstrukcją dachu nie składuje się materiałów łatwopalnych, - 
TAK 

- miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r. – TAK 
 



Pytanie Nr 21 
Prosimy o informację, czy wszystkie obiekty budowlane posiadają pozwolenie na 
użytkowanie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty budowlane posiadają pozwolenie na 
użytkowanie. 

 
Pytanie Nr 22 
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie wyłączone z eksploatacji, jeżeli 
tak, prosimy o przesłanie wykazu mienia wyłączonego z eksploatacji wraz z wartościami 
jednostkowymi; czy w mieniu tym zostały odłączone media? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono mienia wyłączonego z 
eksploatacji. 

 
Pytanie Nr 23 
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie o charakterze 
zabytkowym/historycznym, jeżeli tak, prosimy o wykaz z wartościami jednostkowymi.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono mienia o charakterze 
zabytkowym/historycznym. 

 
Pytanie Nr 24 
Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie planowanych inwestycji w ruchomościach - 
uzupełnienie szacunkowych wartości wymienionych ruchomości.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania budżetu inwestycyjnego w ruchomości. Na dzień 
odpowiedzi na pytania w niniejszym postępowaniu określenie precyzyjnych wydatków jest 
niemożliwe.  

 
Pytanie Nr 25 
Prosimy o podanie, czy w latach 2018-2021 wystąpiły zdarzenia/szkody likwidowane we 
własnym zakresie w mieniu nie zgłoszonym do ubezpieczenia, jeżeli tak, prosimy o podanie 
ilości i wartości takich szkód/kosztów likwidacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że w ww. latach nie wystąpiły incydenty i szkody likwidowane we 
własnym zakresie. 

 
Pytanie Nr 26 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 1. 
 

Pytanie Nr 27 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia 
chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez 
względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę 



treść klauzuli poniżej:  
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 

umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są 
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób 
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy 
ubezpieczenia.  

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu 
na inny organizm, w przypadku gdy: 
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny 

organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też 
nie, oraz  

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub 
na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 
organizmami, oraz  

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody 
dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić 
spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty 
możliwości korzystania z rzeczy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu 
Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula 
znajduje się w jego owu. 

 
Pytanie Nr 28 
Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w 
danych oraz szkód następczych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest 
atak cybernetyczny/działanie hakera.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie Nr 29 
Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację 
zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji 
zagrożonych osuwiskami skarp i zboczy. 

 
Pytanie Nr 30 
Prosimy o informację, czy w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie 
ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeżeli tak, to proszę o 
podanie wartości mienia w tych lokalizacjach.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów, które nie jest składowiskiem/wysypiskiem śmieci, lecz punktem 
czasowego magazynowania odpadów komunalnych. 

 
Pytanie Nr 31 
Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu:  



- wandalizm/ dewastacja – 50 000 PLN – Zamawiający nie wyraża zgody 
- graffiti – 20 000 PLN – Zamawiający wyraża zgodę 
- szyby i przedmioty szklane, tworzywa sztuczne w systemach fotowoltaicznych/ solarnych, 

okładzinach kamiennych od stłuczenia, uszkodzenia i rozbicia –  
50 000 PLN – Zamawiający nie wyraża zgody 

- prewencyjnej sumy ubezpieczenia - 500 000 PLN – Zamawiający wyraża zgodę 
- pośrednie uderzenie pioruna i indukcja magnetyczna – 2 000 000 PLN – Zamawiający 

wyraża zgodę 
- szkody wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego – szkody 

elektryczne – 500 000 PLN – Zamawiający wyraża zgodę 
- uprzątnięcie pozostałości po szkodzie – 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – 

Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie Nr 32 

Zwracamy się z wnioskiem o przeniesienie klauzuli automatycznego odtworzenia sum do 
klauzul fakultatywnych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 33 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat:  
- liczby pracowników objętych ochroną w ramach OC pracodawcy – 301 pracowników  
- rodzaj produktów objętych ochroną w ramach OC za produkt - wszystkie, 

wykorzystywane w prowadzonej przez Zamawiającego działalności zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia.  

- liczby kilometrów będących w zarządzie: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, inne – 
przedmiotem działalności zamawiającego nie jest zarządzanie drogami, jedynie ich 
naprawy i remonty, przeprowadzanie akcji zimowego odśnieżania i posypywania 
dróg oraz letniego oczyszczania mechanicznego.  

 
Pytanie Nr 34 
Zwracamy się z wnioskiem o informację z jakich ryzyk nastąpiły wypłaty odszkodowania – 
załącznik nr 4 do OPZ_szkodowość – arkusz: mienie i OC oraz komunikacja (OC, AC, NNW). 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Rodzaj ubezpieczenia, z którego wypłacone zostało odszkodowanie, można zidentyfikować 
po dwóch pierwszych znakach numeru polisy. I tak: 
33 – OC komunikacyjne,  
14 - AC,  
11 - NNW komunikacyjne.  
Polisy z początkiem OG to polisy majątkowe. 

 
Pytanie Nr 35 
KLAUZULA FUNDUSZU PREWENCYJNEGO- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
treści klauzuli na:  
„Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu 
prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 8% składki ubezpieczeniowej w danym produkcie 
w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną 
przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub 
zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie 
zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku 
z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania 
wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 



Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 
 
Pytanie Nr 36 
W odniesieniu do - załącznik nr 1 do SWZ – Ubezpieczenia komunikacyjne:  
- wnioskuję o dopisanie na końcu pkt. 5.16 - limit 10% sumy ubezpieczenia,  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
- wnioskuję o wykreślenie pkt. 5.15 lub zwiększenie udziału do 30%,  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
- wnioskuję o dopisanie na końcu pkt. 5.19 zdania; chyba że nie miało to wpływu na zajście 

wypadku ubezpieczeniowego lub zwiększenia jego zakresu, 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.  

- wnioskuję o dopisanie na końcu pkt. 5.20 zdania; pod warunkiem, że uszkodzenie, 
zniszczenie lub utrata bagażu powstały w związku z zajściem wypadku 
ubezpieczeniowego, w wyniku którego wystąpiła szkoda w pojeździe, jego części lub 
wyposażeniu, objęta zakresem AC.  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 
Pytanie Nr 37 
Czy wśród budynków i budowli są obiekty wykonane z płyt warstwowych? Jeżeli tak, proszę o 
wskazanie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że opis konstrukcji budynków znajduje się w załączniku nr 3.  
 

Pytanie Nr 38 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone odnawialne źródła energii? Jeśli tak, proszę o 
wskazanie z podaniem sum ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone odnawialne źródła energii. 
 
Pytanie Nr 39 
Czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź? Jeśli tak, 
proszę o wskazanie łącznie ze szkodą powodziową z 2008 r.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że od 1997 r nie odnotował szkody z ryzyka powodzi.  
 

Pytanie Nr 40 
Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na 
terenach osuwiskowych.   

 
Pytanie Nr 41 
Czy wśród budynków/budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z 
eksploatacji, pustostany? Jeśli tak, proszę o wskazanie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma 
obiektów wyłączonych z eksploatacji.  

 
Pytanie Nr 42 
Czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym i obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki?  
Odpowiedź Zamawiającego: 



Zamawiający wskazuje, że wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma 
obiektów w złym lub awaryjnym stanie technicznym i przeznaczonych do rozbiórki.  

 
Pytanie Nr 43 
Czy napowietrzne linie przesyłowe znajdują się w odległości maksymalnie do 750 m od 
ubezpieczonego obiektu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie.   
 

Pytanie Nr 44 
Czy wszystkie budynki/budowle posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki/budowle posiadają odpowiednie 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. 

 
Pytanie Nr 45 
Czy wszystkie budynki/budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki i budowle posiadają pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Pytanie Nr 46 
Czy Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych spełnia wymogi wynikające z art. 25 
Ustawy o odpadach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że GPZOS spełnia wymogi z art. 25 Ustawy o odpadach. 
 

Pytanie Nr 47 
Od kiedy Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych jest zlokalizowany w obecnym 
miejscu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że GPZOS zlokalizowany jest w obecnym miejscu od 2010 r.  
 

Pytanie Nr 48 
Czy zamawiający posiada własne wysypisko śmieci? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada własnego wysypiska śmieci. 
 

Pytanie Nr 49 
Proszę o informację jak są składowane materiały niebezpieczne, odpady elektryczne, 
elektroniczne?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pozwoleniem na zbieranie wydanym przez Urząd 
Marszałkowski oraz z wymaganiami prawnymi dotyczącymi magazynowania powyższych 
odpadów, tj. W specjalnie przeznaczonych do tego zamkniętych wiatach o utwardzonym 
podłożu. 

 
Pytanie Nr 50 

Czy Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych jest zarządzany przez wykonawcę 



zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych nie jest zarządzany przez wykonawcę 
zewnętrznego. 

 
Pytanie Nr 51 
Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania 
ubezpieczenia OC? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych nie jest zarządzany przez wykonawcę 
zewnętrznego. 

 
Pytanie Nr 52 
Proszę o potwierdzenie, że szkody w środowisku naturalnym będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że szkody w środowisku naturalnym będą dotyczyć wyłącznie 
zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego. 

 
Pytanie Nr 53 
Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie prowadzonej działalności odzyskuje surowce wtórne i 
przyjmuje od mieszkańców odpady segregowane w ramach GPZOS. Wszelkie pozyskane 
odpady przekazywane do firm zewnętrznych w celu dalszego zagospodarowania.  
Prowadzona przez Zamawiającego działalność w przedmiotowym zakresie nie implikuje 
obowiązku ubezpieczenia wymaganego ustawą o odpadach czy też ustawą o ochronie 
środowiska. 

 
Pytanie Nr 54 
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie będą 
miały Ogólne warunki Ubezpieczenia Towarzystwa.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie.  
 

Pytanie Nr 55 
Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej czystych 
strat finansowych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 56 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 
000,00 zł na jedno zdarzenie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 57 
Proszę o zmianę limitu odpowiedzialności wartości pieniężnych w Zamawiających 
lokalizacjach od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka i bilety) z 150 000,00 zł na 100 



000,00 zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 58 
Proszę o ustanowienie wspólnego limitu dla działania prądu elektrycznego o niewłaściwych 
parametrach i limitu dla szkód wynikających z nieodpowiednich parametrów prądu 
elektrycznego – szkody elektryczne w wysokości 1 000 000,00 zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 59 
Proszę o zmianę limitu dla katastrofy budowlanej z 5 000 000,00 zł na 2 000 000,00 zł z 
ustanowieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 000,00 zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 

Pytanie Nr 60 
Proszę o zmianę limitu dla prewencyjnej sumy ubezpieczenia z 1 000 000,00 zł na 200 000,00 
zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. 
 

Pytanie Nr 61 
Proszę o zmianę limitu dla zwiększonych kosztów działalności z 1 000 000,00 zł na 200 000,00 
zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. 
 

Pytanie Nr 62 
Proszę o ustanowienie wspólnego limitu dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach 
wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, kosztów miejsca /źródła przyczyny szkody, 
odtworzenie dokumentacji/archiwum, ustalenie likwidatora szkody, koszty konfiguracji 
oprogramowania w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i 4 000 000,00 zł na 
wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 63 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego odtworzenia sum 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 

Pytanie Nr 64 
Proszę o modyfikację klauzuli Leeway- Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy 
likwidacji szkody na treść:  
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej 
nowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasad proporcji w odniesieniu do 
szkód częściowych, o ile deklarowana suma ubezpieczenia danego składnika majątku jest 



niższa (niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 20% od wartości ubezpieczonego mienia na 
dzień powstania szkody; w razie niedoubezpieczenia przekraczającego 20%, zasada proporcji 
będzie liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 20%.  
Zasada proporcji nie znajduje zastosowania przy:  
- szkodach całkowitych,  
- szkodach, których wartość nie przekracza 10 tys. zł,  
- systemie sum zmiennych,  
- limitów odpowiedzialności określonych na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 65 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli oględzin miejsca szkody.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 66 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli likwidatora szkody.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie Nr 67 

Proszę o modyfikację klauzuli Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji na:  
Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową (wykaz będzie podlegał aktualizacji raz do roku przed wystawieniem rocznej 
dokumentacji polisowej), o ile wartość mienia nie przekroczy 100 000 zł, powyżej tej wartości 
konieczność poinformowania Ubezpieczyciela w ciągu jednego miesiąca o nowej lokalizacji. 
Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:    
- w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub pomieszczeń 

najmowanych przez Zamawiającego,  

- w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu własności 
nieruchomości na Zamawiającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości,  

- w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-
odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych 
przez Zamawiającego,  

- w pierwszym dniu po podpisaniu umowy o przedstawicielstwo lub innej umowy o 
podobnym charakterze w przypadku rozpoczęcia współpracy z przedstawicielami (butiki 
firmowe, sklepy) o ile gestia ubezpieczenia leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie Nr 68 
Proszę o modyfikację klauzuli Ubezpieczenia mienia w transporcie polegającą na:  
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w Zamawiającym mieniu podczas transportu 
drogowego, kolejowego, powietrznego, wodnego dokonywanego przez Ubezpieczonego lub 
osoby, za które ponosi odpowiedzialność, pojazdami własnymi ubezpieczonego lub 
prywatnymi pojazdami. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego 
mienia do rozpoczynającego się po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w 
miejscu docelowym.  
Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe w czasie operacji załadunkowych lub 
wyładunkowych.  
Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł  



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 

Pytanie Nr 69 
Proszę o doprecyzowanie, że klauzula reprezentantów nie dotyczy szkód kradzieżowych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że klauzula reprezentantów nie dotyczy szkód kradzieżowych. 
 

Pytanie Nr 70 
Proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, 
instalacji i sieci od awarii, szkody elektryczne w wysokości 1 000 000,00 zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie Nr 71 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 9.29.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 

Pytanie Nr 72 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów ponownego napełnienia urządzeń 
gaśniczych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie Nr 73 
Proszę ustalenie limitu dla Odtworzenia dokumentacji/archiwum w wysokości  
50 000,00 zł.  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  
 
Pytanie Nr 74 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat:  
- obrót całkowity roczny,  
- obrót z działalności handlowej i produkcyjnej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że obrót całkowity roczny za 2020 rok z tyt. sprzedaży produktów i 
usług oraz towarów i materiałów wyniósł 50.121.684,58 PLN 
 
 


