
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku  
i innych interesów Gminy Praszka 
 

 
 
 

1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym 
zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 25 lat? 

Odpowiedź: Nie. 

2. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody 
powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat. 

Odpowiedź: Nie. 

3. W przypadku, gdy na terenie Gminy wystąpiły szkody powodziowe, prosimy o informację, jakie kroki prewencyjne 
przedsięwziął Zamawiający? Czy na terenie gminy poczyniono inwestycje w kierunku poprawy zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego? Jakie i jaka była wartość inwestycji? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, 
namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o 
możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. 

Odpowiedź: Nie zgłasza. 

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty 
budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

6. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia kolektory, lampy solarne, 
instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizacji.  

Odpowiedź: Nie. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy działalności 
innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że zapis 
„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii 
mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w 
wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia” 
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączeń obowiązujących w OWU 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Dane wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy 
Zamawiający wprost włączył odpowiedzialność za dane ryzyko do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia, zastosowanie 
będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. 

10. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia z wszystkich ryzyk na ryzyka nazwane w 
zakresie pełnym zgodnie z OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.  

11. Prosimy o wyłączenie z ryzyka dewastacji/wandalizmu mienia w postaci nasadzeń a także mienia wyłączonego z 
użytkowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na o wyłączenie ryzyka dewastacji/wandalizmu dla mienia 
wyłączonego z użytkowania.  

12. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne 
(np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 



Odpowiedź: W chwili obecnej w pasie dróg gminnych znajduję się 5 obiektów mostowych. Ponadto w pasie 
dróg wewnętrznych znajduje się wiele przepustów oraz jedna kładka na ciągu pieszo-rowerowym. Jednak 
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk budowli 
hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.) 
 

13. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób 
są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest? 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej „za szkody w pojazdach 
pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez 
ubezpieczającego” zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie 
posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Budynki powstałe przed 1990 r. nie posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
ówczesnym stanem prawnym.  

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 
protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz 
z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w budynkach użyteczności publicznej instalacje posiadają aktualne 
przeglądy wynikające z przepisów prawa.  

17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w budynkach użyteczności publicznej zabezpieczenia 
przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy wynikające z przepisów prawa.  

18. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany?  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.  

19. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o: 
- wskazanie lokalizacji i wartości 
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.  

20. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie. 

21. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? 
Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie 
zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania ze względu 
na zły stan techniczny. 

22. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, 
remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji 
nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.  

Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej – przebudowa skrzydła i dostosowanie do pomieszczeń 
biurowych. 

23. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za 
wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń  o zapis: „ pod warunkiem, że na dzień 
szkody zabezpieczenia były sprawne, i zgodne z  przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie 
są sprawne”. 



24. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane 
sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania. 

Odpowiedź: Nie. 

25. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

 budynki przeznaczone do rozbiórki  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i 
sposobu zabezpieczenia. 
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to 
proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania ze względu 
na zły stan techniczny lub przeznaczonych do rozbiórki. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to 
limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
27. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - 

jednostki podległe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a 
także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. 
zmiana opatrunku, szczepienie). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający jest właścicielem PSZOK-a, ale odpowiedzialność 
cywilna obejmuje tylko tą związaną ze zwykłą działalnością i posiadanym mieniem, a nie tą związaną  
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 

30. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy 
sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty 
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

32. 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: Zamawiający potwierdza. 

33. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód 
objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

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

Odpowiedź: Żywność. 

35. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



36. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie 
zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

37. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „… za szkody 
wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…” 

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

38. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do   oferty, na podstawie 
której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, 
działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

39. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: 

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa 
nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

 lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, 

 gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe 
do użycia, 

 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para. 

 budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

40. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki i budowle przeznaczone 
do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji 
(lub na złom)” 

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie z Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji zapisu: 
„oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, 
urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)” 

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

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

42. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) 
ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o 
wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, 
jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przeszkodę 
niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego, czujkę ruchu w pomieszczeniu. 

43.  Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 
umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały 
go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, 
składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych 
metodą wybuchową. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

45. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – 
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych,  lotniczych oraz 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 górsk ie), le parkur, 
kitesurfing. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

46. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte 
ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



47. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez 
Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu 
stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

48. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie 
trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu 
remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach. 
 
Odpowiedź: Stan techniczny dróg gminnych można określić ogólnie jako zadowalający. Gmina Praszka 
zarządza 72 odcinkami dróg gminnych – publicznych o łącznej długości 77 km  oraz kilkudziesięcioma 
odcinkami dróg wewnętrznych. Szczegółową ocenę stanu technicznego dróg gminnych – publicznych 
określa coroczny przegląd techniczny sporządzany przez uprawnione osoby. Bieżące utrzymanie i drobne 
remonty przedmiotowych dróg są prowadzone na bieżąco.  Inwestycje związane z przebudową dróg nie są 
planowane z wyprzedzeniem kilkuletnim i w związku z powyższym nie są znane koszty ich modernizacji. 
Obecnie jesteśmy przed planowaniem budżetu na 2020 rok i na chwilę obecną mamy jedną inwestycje 
związaną z przebudową odcinka ul. Skłodowskiej w Praszce, jednak realizacja wspomnianej inwestycji 
zależna jest od tego czy zostanie nam udzielone dofinansowanie z budżetu państwa.   
 

49. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie 
następującego zapisu: 

„Ubezpieczający jest obowiązany do: 

 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 
godzin, 

 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z 
pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

 usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości 

 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego” 

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

50. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze nie obejmuje wartości pieniężnych i 
dokumentów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

51. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

52. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane 
są w ramach sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

53. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń 

określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 

prosimy o wskazanie różnic 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 

przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

 
Odpowiedź: 

a) Tak, w okresie od 01.11.2017 r.  
b) Zamawiający zapewnia jak najszerszą ochronę ubezpieczeniową wszystkich swoim 

obiektom/lokalizacjom, szczególnie od 01.11.2017 r. 
c) Tak, w okresie od 01.11.2017 r.  
d) W okresie od 01.11.2017 r. – w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk brak transzy redukcyjnej, integralnej lub udziału własnego; w 
ubezpieczeniu OC gminy:  

 w szkodach rzeczowych franszyza integralna – brak; franszyza redukcyjna, udział 

własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział 

własny – brak 

 w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, 

franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – 

wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o 

pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak 



 w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, 

franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

 w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza 
integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 
000,00 zł, udział własny – brak 

 
54. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o wykreślenie następującego zapisu: „pomoc tłumacza – 

organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, 
umożliwiającego porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do 
pomocy ubezpieczonemu – w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wprowadzenie wnioskowanej zmiany.  

55. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o wykreślenie ze świadczeń w ramach pomocy assistance: 
- ekspertyzy technicznej – w przypadku wypadku lub awarii 
- złomowania pojazdu – w przypadku wypadku lub awarii 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 
56. Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie świadczenia w zakresie pojazdu zastępczego zgodnie z poniższą 

propozycją: 
„- po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) - do 5 dni” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

57. W odniesieniu do poniższego zapisu dotyczącego świadczeń Assistance 

„holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, awarii, lub innego 
zdarzenia (bez limitu km)” 

 prosimy o potwierdzenie, że holowanie pojazdu poszkodowanego dotyczy pojazdu należącego do 
Zamawiającego (w tym do jednostek podległych), a nie do osoby trzeciej  

 prosimy o wyjaśnienie jakie zdarzenia kryją się pod pojęciem „innego zdarzenia”. Prosimy o 
wykreślenie sformułowania „lub innego zdarzenia” 

Odpowiedź:  

- Zamawiający potwierdza, że holowanie pojazdu poszkodowanego dotyczy pojazdu należącego do 

Zamawiającego (w tym do jednostek podległych), a nie do osoby trzeciej. 

- Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania „lub innego zdarzenia” 
 

58. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych posiadanych przez pojazdy 
zgłoszone do ubezpieczenia AC. 

 
 

Odpowiedź: 

Lp. Nr rej. Zabezpieczenia 

1. OOL9M34 zamek z kluczyka i garażowane 

2. OOL60KW zamek z kluczyka i garażowane 

3. OOL5S25 zamek centralny, alarm 

4. OOL28PM brak danych 

5. OOLG063 zamek z kluczyka 

6. OOL3R88 zamek centralny, alarm 

7. OOL29KW zamek z kluczyka i garażowane 

8. OOL45SE zamek z kluczyka i garażowane 

9. OOL5R98 zamek z kluczyka i garażowane 

10. OOL86KW zamek z kluczyka i garażowane 

11. OOL8T93 zamek z kluczyka i garażowane 

12. OOL62SX zamek z kluczyka i garażowane 

13. OOL90EV zamek z kluczyka i garażowane 

14. OOL3X23 
zamek, garażowany w remizie, brama wjazdowa na 

posesję zamykana 

15. 
OOL35K1 zamek, garażowany w remizie, brama wjazdowa na 

posesję zamykana 

16. OOL72Y4 na zamkniętym terenie Urzędu Gminy 

17. 
OOL25R3 

centralny zamek, garażowany (zamknięcie na klucz) 

 
 

59. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość. 



Odpowiedź: Na dzień 10.05.2019 r. 

 

 

 

 

 


