
Sieroszewice, dn. 05.11.2013 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy:  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego 

ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice 

Numer ogłoszenia: 224537 - 2013 

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności Zamawiającego” 
 
 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na 14 
listopada 2013 do godziny 12.10. 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert przetargowych. 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 15 listopada 2013 

do godziny 10.00. 

Zamawiający informuję, że otwarcie ofert nastąpi w w budynku Urzędu Gminy 

Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice biuro nr 20 w dniu 15.11.2013 r. o 

godz. 10.00.  

 

Pytanie 2: 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w 
sprzęcie elektronicznym z 30% łącznej sumy ubezpieczenia do 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3: 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w 
środkach trwałych i wyposażeniu z 30% łącznej sumy ubezpieczenia do 20% łącznej 
sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4: 
Zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków 
trwałych do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szybkiej likwidacji 
szkód (sprzęt elektroniczny) w wysokości 5 000,00 zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę 



 

Pytanie 6: 

Prosimy o zmniejszenie przezornej sumy ubezpieczenia w klauzuli przezornej sumy 

ubezpieczenia z 300 000,00 PLN na 200 000,00 PLN  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7: 

W klauzuli uproszczonej likwidacji szkody o wartości do 3000,00 PLN prosimy o 

zmianę limitu szkód do wartości nie przekraczającej 2000,00 PLN. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na zmianę limitu. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu w definicji  klauzuli składowania: 

„…jeżeli znajduje się na wysokości co najmniej 14 cm od poziomu posadzki. 

Ograniczenie nie dotyczy zalania „z góry”. Limit max 100 000,00 zł” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w podpunkcie a) klauzuli ubezpieczenia 

prac budowlano-montażowych, z 5 000 000,00 PLN na 3 000 000,00 PLN.  

Odpowiedź: 

 Zamawiający zgadza się na zmianę limitu odpowiedzialności w podpunkcie a) klauzuli 

ubezpieczenia prac budowlano-montażowych. 
 

Pytanie 10: 

Prosimy o wprowadzenie zapisów dodatkowych w miejsce poniższych: 

Jest:  

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 

ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone 

do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia 

jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach 

nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. 

Prosimy o zastąpienie go poniższym zapisem 

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa 

oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 

SIWZ.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 7 – klauzuli likwidacyjnej w 

sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie – „dotyczy sprzętu elektronicznego do 5 

lat”? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu. 
 



 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli nr 9 – klauzuli 

automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym na poniższą:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności 

wcześniejszej deklaracji, nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub wzrost wartości 

posiadanego sprzętu elektronicznego związany z jego przeszacowaniem, ulepszeniem, 

modernizacją, remontem, o ile nabycie lub wzrost wartości nastąpiło w okresie 

ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli 

ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia 

3. Ustala się, że sprzęt elektroniczny nabyty i inwestycje poczynione przez 

Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia będą automatycznie pokryte 

niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub 

udokumentowanego nabycia. 

4. Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób: 

1) do dziesiątego dnia od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony 

poinformuje Wykonawcę o sprzęcie elektronicznym nabytym i 

zaewidencjonowanym w tym okresie 

2) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu 

ubezpieczenia. 

5. Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów 

inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie 

ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) 

sprzętu elektronicznego. 

6. Klauzula automatycznego pokrycia sprzętu elektronicznego odnosi się wyłącznie do 

umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję 

posiadanych środków trwałych. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w 

sprzęcie elektronicznym. 
 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia w 

środkach trwałych i wyposażeniu: 

w miejsce sformułowania: „Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie 

więcej niż 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na 

początku okresu ubezpieczenia”  

wprowadzenie zapisu:  „Limit 20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia przyjętej do 

ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia”? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3). 

Treść klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu przyjmuje 

brzmienie:  

„ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i 

ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w 

których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego 

okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu 

przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem 



mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla 

całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i wyposażenie) objętego 

przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o 

zmianach w majątku, a jeżeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest 

potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia 

polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na 

mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony 

ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych 

środków trwałych, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z 

początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z 

początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie 

przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 

zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeżeli 

majątek wzrośnie powyżej 10% progu,  z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma 

prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 

10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.  Klauzula dotyczy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności 

dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia.”  

 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie poniższych klauzul do klauzul 

fakultatywnych: 

- klauzula nr 14 – przezornej sumy ubezpiecznia 

- klauzula nr 19 -  zabezpieczeń przeciwpożarowych  

- klauzula nr 20 – zabezpieczeń przeciwkradzieżowych?  

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ryzyka odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej: 

a) Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji 

imprez: 

- czy pokazy sztucznych ogni będą prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające 

do tego uprawnienia? 

- prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty 

motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest 

uzyskanie maksymalnej prędkości 

- prosimy o potwierdzenie że ochroną nie będą objęte szkody wyrządzone policji, 

straży pożarnej, służbom ochrony, służbom medycznym 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych zawodnikom, 

wykonawcom, sędziom? 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w pojazdach uczestników 



imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu? 

b) prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z 

prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe 

żywienie) nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-

Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 

c) OC dróg – jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosi 

kwota przeznaczona na remonty w roku 2013 i w kolejnym roku? Czy występują 

wiadukty, mosty, jeżeli tak to ile, prosimy o podział dróg ze względu na rodzaj 

nawierzchni. 

d) prosimy o podanie ilości i rodzaju pojazdów nie podlegających obowiązkowemu OC 

ppm. 

e) prosimy o wyjaśnienie w rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym – jaka działalność stwarza zagrożenie dla środowiska? Ile i jakie 

substancje niebezpieczne dla środowiska użytkuje Ubezpieczony? 

f) rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu 

lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, prosimy o przedłożenie wykazu 

najmowanych nieruchomości wraz z informacją na temat ich wartości oraz prowadzonej 

w nich działalności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na zadane pytania: 

a) w rozszerzeniu odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji 

imprez: 

- czy pokazy sztucznych ogni będą prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające 

do tego uprawnienia? – Zamawiający potwierdza 

- prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty 

motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest 

uzyskanie maksymalnej prędkości - Zamawiający potwierdza  

- prosimy o potwierdzenie że ochroną nie będą objęte szkody wyrządzone policji, 

straży pożarnej, służbom ochrony, służbom medycznym - Zamawiający potwierdza 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych zawodnikom, 

wykonawcom, sędziom? - Zamawiający nie wyraża zgody 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w pojazdach uczestników 

imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu? - Zamawiający nie wyraża zgody 

b) prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z 

prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe 

żywienie) nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-

Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. - Zamawiający nie wyraża zgody 

c) OC dróg – jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? – 

Zamawiający stan dróg określa jako dobry. 

Ile wynosi kwota przeznaczona na remonty w roku 2013 i w kolejnym roku? – 

Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na remonty w 2013 roku to 

196 192,00 zł. W roku 2014 Zamawiający planuje przeznaczyć 302 684,00 zł. 

Czy występują wiadukty, mosty, jeżeli tak to ile, prosimy o podział dróg ze względu na 

rodzaj nawierzchni? - Zamawiający informuje, że nie posiada wiaduktów i mostów. 

d) prosimy o podanie ilości i rodzaju pojazdów nie podlegających obowiązkowemu OC 

ppm. - Zamawiający informuje, że w tym momencie nie posiada takich pojazdów. 

e) prosimy o wyjaśnienie w rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym – jaka działalność stwarza zagrożenie dla środowiska? Ile i jakie 

substancje niebezpieczne dla środowiska użytkuje Ubezpieczony? Zamawiający 



informuje, że posiada oczyszczalnie ścieków. 
f) rozszerzenie o odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu 

lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, prosimy o przedłożenie wykazu 

najmowanych nieruchomości wraz z informacją na temat ich wartości oraz prowadzonej 

w nich działalności. - Zamawiający informuje, że wynajmuje jedno pomieszczenie od 

PKP, w którym odbywają się zebrania wiejskie. 
 

Pytanie 17: 

Prosimy o wykreślenie poniższych rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej: 

- odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie cmentarzy i plaży należących i/lub 

administrowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wyrządzone osobom trzecim 

korzystającym z tych obiektów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 18: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli 

zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych – jeśli tak, czy wyraża 

zgodę na wyłączenie jej z zakresu ochrony OC. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający planuje otwarcie lub objęcie w zarząd: 

- wysypiska odpadów, sortowni odpadów czy jakiejkolwiek innej działalności związanej z 

gospodarką odpadami, 

- placówki prowadzącej działalność: medyczną, badawczą, farmaceutyczną a także inną 

związaną z udzielaniem świadczeń medycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje. 

 

Pytanie 21: 

Prosimy o wykreślenie poniższych rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej zarządcy dróg publicznych: 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia 

robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także 

wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych, 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i 

urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego 

konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo 



wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu 

na wymogi techniczne lub technologiczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 300,00 

zł w OC zarządcy drogi lub prosimy o podanie innego udziału własnego akceptowalnego 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu OC działalności 

deliktowej i kontraktowej zmian: 

  Jest: Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego 

ubezpieczenia, 

  Na: Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego 

ubezpieczenia: w granicach sumy gwarancyjnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu OC działalności 

deliktowej i kontraktowej poniższych limitów: 

 - odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 

(niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, 

osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom 

skierowanym do prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac 

interwencyjnych z Urzędu Pracy), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 250 000,00 zł 

 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 250 000,00 zł 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom w placówkach 

oświatowo – wychowawczych oraz innym podopiecznym w związku z prowadzeniem 

działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i rekreacyjnej, limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania 

opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków 

inwalidzkich), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł 

- odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza 

placówką oświatowo – wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. 

międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) z wyłączeniem USA, Kanady, 

Nowej Zelandii i Australii. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 

200 000,00 zł. 

- odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

kulturalnych, świetlic, placów zabaw, parków, skwerów, ogrodów, cmentarzy i plaży 

należących i/lub administrowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

wyrządzone osobom trzecim (w tym uczniom i wychowankom placówek oświatowo – 

wychowawczych) korzystającym z tych obiektów; limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej wymienionych limitów 

odpowiedzialności: 

 - odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 

(niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, 

osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom 

skierowanym do prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac 

interwencyjnych z Urzędu Pracy), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 250 000,00 zł; 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 250 000,00 zł 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania 

opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków 

inwalidzkich), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł 

 - odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza 

placówką oświatowo – wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. 

międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) z wyłączeniem USA, Kanady, 

Nowej Zelandii i Australii. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 

200 000,00 zł. 
 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości 

rzeczywistej lub przełożenie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych do 

klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że większość budynków posiada regularne przeglądy, w 

pozostałych planowane są w roku 2014. 
 

Pytanie 26: 

Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w większości budynków są sprawne i posiadają aktualne 

przeglądy, w pozostałych weryfikacja planowana jest na rok 2014. 

 

Pytanie 27: 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

- budynki przeznaczone do rozbiórki, 

- budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie 

wybuchu pożaru? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 

jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma w tym momencie takich budynków. 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia o rok 



budowy, rodzaj materiałów budowlanych, stan techniczny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane dane zostały wykazane w tabeli nr 2 w 

załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o podanie informacji co jest przedmiotem ubezpieczenia w poz. 51 – Centrum 

Wsi 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pod pojęciem Centrum Wsi znajdują się chodniki, ławki, 

lampy, stół do ping ponga, stół do szachów. 
 

Pytanie 30: 

Prosimy o informację czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są 

przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia 

i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju i ilości składowanych materiałów 

oraz miejsca 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przechowuje wymienionych w pytaniu materiałów. 

 

Pytanie 31: 

Prosimy o informację czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do 

ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty 

będą dotyczyły. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w tym momencie nie ma w planach remontów generalnych. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o podanie dla budynków starszych niż 50 lat rodzaju, zakresu przeprowadzonych 

remontów generalnych 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w budynkach przeprowadzane są bieżące remonty. 

 

Pytanie 33: 

Czy występuje zagrożenie powodziowe, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie, 

jeśli tak to jakie straty Zamawiający poniósł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, żę powódź nie występowała. 

 

Pytanie 34: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 

wysokości sumy ubezpieczenia mienia dla: 

 - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

- zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych 

objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie mienia w wyniku przeprowadzanej akcji 

ratunkowej, 

lub na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 zł ponad sumę 

ubezpieczonego mienia dla w/w kosztów 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

Pytanie 35: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy 

poprzez dodanie słów: „oraz wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie 

przekroczy kwoty, którą ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone 

bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej 

lokalizacji”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 36: 

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia drogi i chodniki 

wewnętrzne wykazane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, lub podania 

wartości w systemie sum stałych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je 

uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie 

internetowej: http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1022 


