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Lwówek, dn. 10.06.2016 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

przystępujących do postępowania 

 

 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

Zamawiającego - Gminy Lwówek na okres 36 miesięcy od dnia 01.07.2016r. 

do dnia 30.06.2019r. w podziale na III części (nr sprawy: 271.04.01.2016.ZJ) 

Numer ogłoszenia: 66889-2016 w BZP. 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 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 – Gminy 

Lwówek na okres 36 miesięcy od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2019r. w podziale na III 

części” 

 

 

Pytanie 1: 

Wnioskujemy o potwierdzenie że 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 informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub 

wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 

ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 

załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 

SIWZ i programu ubezpieczenia. 

 

Pytanie 2: 

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień 

uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne? 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, , że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, 

szpitale lub inne placówki medyczne. 

 

Pytanie 3: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : 

ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie 

maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 4: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z 
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prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 5: 

Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko 

odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie planuje. 

 

Pytanie 6: 

Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że budżet przeznaczony na remonty dróg, chodników wynosi 

221 000,00 zł.  

 

Pytanie 7: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym 

przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

 

Pytanie 8: 

Wnioskujemy o podanie informacji jakie udziały własne i franszyzy miały zastosowanie w 

ostatnich 3 okresach ubezpieczenia w ryzyku OC działalności w tym OC zarządcy dróg. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu czystych strat finansowych miała zastosowanie 

franszyza integralna w wysokości 1000,00 zł. 

 

Pytanie 9: 

Proszę o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dane dotyczące szkód znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie 10: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub 

wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 

ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 

załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 

SIWZ i programu ubezpieczenia. 
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Pytanie 11: 

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu 

wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje  zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią 

dotknięte. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że powódź nie wystąpiła. 

 

Pytanie 12: 

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych dróg, mostów, kładek, akweduktów. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia z zakresu mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych dróg publicznych, mostów, kładek, akweduktów. Zamawiający 

ubezpieczać będzie drogi i chodniki wewnętrzne w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. 

 

Pytanie 13: 

W przypadku braku akceptacji dla pytania nr 12 wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w 

wysokości 500 000 na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 12. 

 

Pytanie 14: 

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenie w punkcie budowle: wnioskujemy o 

udostępnienie wykazu dróg i ulic zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem łącznej wartości 

tego rodzaju mienia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z 

tytułu wskazanego ryzyka wchodzą drogi i chodniki wewnętrzne ubezpieczone na pierwsze 

ryzyko. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przygotować pełnego 

wykazu w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej zgodnie z 

założeniami SIWZ. 

 

Pytanie 15: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem 

przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie 

ze swoim aktualnym przeznaczeniem. 

 

Pytanie 16: 

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

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

stosowne przeglądy i są poddawane przeglądom potwierdzonym protokołami.   
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Pytanie 17: 

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki 

nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany ? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki będące przedmiotem ubezpieczenia są 

budynkami użytkowanymi. 

 

Pytanie 18: 

Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dane dotyczące szkód znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do uszkodzenia ogrodzenia (szkoda z 2013 r. na 

kwotę 2450 zł) doszło wskutek uderzenia pojazdem przez osobę trzecią. 

 

Pytanie 19: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym 

postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas 

posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie 

wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie 

ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków. 

 

Pytanie 20: 

Wnioskujemy o wyłączenie zapisu: 

 „zapisy OWU wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela z powodu niedostarczenia 

Ubezpieczycielowi po wystąpieniu szkody oryginału dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu 

(jeżeli taka została wydana) nie mają zastosowania” 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 21: 

Wnioskujemy o zmianę zapisu 

„ za szkodę całkowitą uważa się szkodę polegającą na utracie pojazdu lub uszkodzeniu 

pojazdu w takim stopniu , że koszt jego naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu 

z dnia zaistnienia szkody , przy czym koszt naprawy pojazdu ustala się w oparciu o ceny 

rynkowe . w przypadku akceptacji klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia, zapisy 

dotyczące gwarantowanej sumy ubezpieczenia mają zastosowanie” 

Na zapis 

„ za szkodę całkowitą uważa się szkodę polegającą na utracie pojazdu lub uszkodzeniu 

pojazdu w takim stopniu , że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu 

z dnia zaistnienia szkody , przy czym koszt naprawy pojazdu ustala się w oparciu o ceny 

rynkowe . w przypadku akceptacji klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia, zapisy 

dotyczące gwarantowanej sumy ubezpieczenia mają zastosowanie” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres 

ubezpieczenia opisany w załączniku nr 3 do SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w 

ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 

wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie 

zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 
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Pytanie 22: 

Wnioskujemy o zmianę zapisu  

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w 

trakcie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego nowo nabytych 

pojazdów lub dotychczas nie posiadających ubezpieczenia autocasco wraz z ryzykiem 

kradzieży Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające następujące zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe: 

1)dla pojazdów osobowych: 

a) jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą (tj. niezależny, samodzielny 

mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, posiadający 

ustaloną klasę skuteczności, np. immobiliser, autoalarm) – dla samochodów o wartości 

rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia do 100 000 zł (brutto); 

b) dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą – dla samochodów o wartości rynkowej 

w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100 000 zł (brutto); 

c) trzy urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, w tym system posiadający funkcję 

lokalizacji pojazdu – dla  samochodów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia powyżej 300 000 zł (brutto); 

2)dla pojazdów ciężarowych o ładowności do 2,5 tony, samochodów i przyczep 

kempingowych, motocykli, motorowerów – jedno urządzenie zabezpieczające przed 

kradzieżą; 

3)dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągników siodłowych i 

autobusów o wartości rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 100 000 zł 

(brutto) – jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą; 

4)dla pojazdów specjalnych, ciągników rolniczych, kombajnów o wartości rynkowej w dniu 

zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej 200 000 zł (brutto) – jedno urządzenie 

zabezpieczające przed kradzieżą;    

Na zapis: 

1)samochody osobowe o wartości do 70.000 zł lub samochody ciężarowe w nadwoziu 

osobowego o wartości do 70.000 zł, pozostałe samochody ciężarowe, ciągniki 

siodłowe, motocykle, motorowery lub quady - co najmniej jedno urządzenie 

przeciwkradzieżowe; 

2) samochody osobowe o wartości powyżej 70.000 zł i nie przekraczającej 200.000 zł 

lub samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej 70.000 zł 

i nie przekraczającej 200.000 zł - co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe 

działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji; 

3) samochody osobowe o wartości powyżej 200.000 zł lub samochody ciężarowe w 

nadwoziu osobowego o wartości powyżej 200.000 zł - co najmniej trzy urządzenia 

przeciwkradzieżowe działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej 

funkcji, w tym system posiadający funkcję lokalizacji pojazdu. 

4) Ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, inne przyczepy, naczepy lub pojazdy specjalne 

mogą zostać objęte ubezpieczeniem autocasco bez konieczności zabezpieczenia pojazdu 

w sposób określony w punkcie. 1. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 23: 

Proszę o podanie ładowności pojazdu ciężarowego o numerach rejestracyjnych PNT 00329 

Renault Kangoo. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że ładowność wskazanego pojazdu wynosi 735 kg. 
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Pytanie 24: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy 

potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne przeglądy obiektów zgłoszonych do 

ubezpieczenia i roczne i pięcioletnie. 

 

Pytanie 25: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, 

zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o 

udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu 

lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, 

konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przeprowadza  działania zgodnie z aktualnymi potrzebami i 

utrzymuje swoje obiekty w należytym stanie. W każdym z obiektów podanych do 

ubezpieczenia zalecenia pokontrolne ograniczały się do prowadzenia bieżącej konserwacji.   

 

Pytanie 26: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje są sprawne oraz poddawane są regularnym 

przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 

protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że wszystkie instalacje w budynkach podanych do ubezpieczenia są 

sprawne i są poddawane okresowym kontrolom. 

 

Pytanie 27: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sprawne  oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie 

spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia pożarowe w obiektach podanych do 

ubezpieczenia są sprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne 

przeglądy i badania bez uwag. 

 

Pytanie 28: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie 

trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie 
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itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: 

- wskazanie procesów technologicznych 

- konstrukcji budynków 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie zgłasza w SIWZ i nie zamierza zgłaszać w trakcie trwania umowy 

składowiska odpadów, sortowni odpadów, biogazowni itp.. 

 

Pytanie 29: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odnośnie kolektorów słonecznych  – prosimy o następujące informacje: rok montażu, do 

kiedy trwa gwarancja, czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez 

wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy 

były wykonywane ostatnio przedmiotowe  przeglądy techniczne; czy były zgłoszone jakieś 

usterki, zastrzeżenia, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na 

terenie ogrodzonym, dozorowanym? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że rok montażu to 2012, gwarancja została udzielona na 24 msc, 

czyli trwała do 10.12.2014r., co roku jest przeprowadzany systematyczny serwis 

zamontowanych kolektorów, ostatni przegląd był wykonany z 2015r., nie zaistniały żadne 

usterki ani szkody, nie było żadnych roszczeń, kolektory są zamontowane na dachu hali 

sportowej i osoby zewnętrzne nie mają do nich żadnego dostępu. 

 

Pytanie 30: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji dla budynków, dla których takiej informacji 

nie podano. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dane, które posiada zostały wykazane w załączniku nr 4 do SIWZ 

i nie jest w stanie uzupełnić danych w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury 

przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ. 

 

Pytanie 31: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o uzupełnienie informacji o stanie technicznym dla budynków, dla których takiej 

informacji nie podano. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dane, które posiada zostały wykazane w załączniku nr 4 do SIWZ 

i nie jest w stanie uzupełnić danych w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury 

przetargowej zgodnie z założeniami SIWZ. 

 

Pytanie 32: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odnośnie zapisu: „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej 

temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych 

zmian temperatury lub wilgotności powietrza” – prosimy o potwierdzenie odpowiedzialność 

dotyczy zdarzeń nagłych i niespodziewanych. 

Odpowiedź :  
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Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 33: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 5.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia objętego kradzieżą zwykłą ubezpieczenia 

paliwa w zbiornikach i/lub pojeździe oraz stałych elementów budynków i budowli. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 35: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z 

przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe 

parametry prądu itp.)„ 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 36: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia w środkach 

trwałych i wyposażeniu z 30% do 20%. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 37: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że 

powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które 

nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o 

których mowa w art. 816 k.c. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie 

obejmowanych ochroną. Treść klauzuli warunków i taryf przyjmuje brzmienie: 

Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz 

składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela z 

zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 

Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży 
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lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty 

składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy 

dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

Pytanie 38: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o obniżenie limitu dla kl. awarii instalacji oraz urządzeń technologicznych do 50.000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 39: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. transportowania: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośni¬kach danych, w 

tym magnetycznych i optycznych, 

2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź 

jego właściwości, 

3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do 

przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka 

transportu, 

4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia 

na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowa¬nia lub użycia niewłaściwych lub 

niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, 

5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego 

kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.   

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 40: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

W odniesieniu do kl. składowania – prosimy o informację czy Zamawiający składuje mienie 

w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu bezpośrednio na podłodze? Jeżeli tak, prosimy 

o podanie wartości mienia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie jest w stanie przygotować dokładnego wykazu mienia, który w okresie 

obowiązywania umowy będzie składowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 

 

Pytanie 41: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

W odniesieniu do kl. szkód mechanicznych (obligatoryjna i fakultatywna) – czy zamawiający 

dopuszcza włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 

1.000 PLN? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 42: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

W nawiązaniu do zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu 

znajdującym się na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zapisu ochrona w zakresie 

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem obowiązuje pod warunkiem, że mienie 

znajduje się na terenie wydzielonym, ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej oraz jest 

objęte stałym dozorem. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 43: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie przechowywane jest na wolnym powietrzu oraz 

o jakiej wartości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie jest w stanie przygotować dokładnego wykazu mienia, który w okresie 

obowiązywania umowy będzie przechowywany na wolnym powietrzu.. 

 

Pytanie 44: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odnośnie kl. likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych – prosimy o możliwość stosowania 

zasady proporcji w odniesieniu do szkód całkowitych w środkach trwałych ubezpieczonych 

według wartości odtworzeniowej w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w 

dniu szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 45: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o wyłączenie ryzyka skażenia biologicznego oraz chemicznego z kl. terroryzmu 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 46: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących zapisów: 

      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

 

• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 

• w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 
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projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

• wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

• wyłączonych z eksploatacji, 

• starszych niż 90 lat 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 47: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: 

dotyczącego szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 48: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: 

dotyczącego szkód powstałych wskutek naruszenia konstrukcji dachu. Jednocześnie prosimy 

o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy prac naruszających konstrukcję budynku. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że klauzula dotyczy również prac naruszających 

konstrukcję budynku. 

 

Pytanie 49: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o usunięcie z treści w kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: „w 

tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 

budowę. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odnośnie kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą 

zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona 

pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone 

przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do 

prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? 

Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w 

których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej informacji nt. wszystkich prac budowlano-

montażowych. Jednocześnie zamawiający informuje, że prace przeprowadzane są na bieżąco 

zgodnie z potrzebami. 
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Pytanie 51: 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Prosimy o obniżenie limitu w kl. zalaniowej ze 100.000 PLN do 50.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 52: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację 

ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie  ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że bieżącą konserwację ubezpieczanego sprzętu elektronicznego 

przeprowadza uprawniony informatyk, który jest pracownikiem Ubezpieczającego. 

 

Pytanie 53: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o informację czy: 

ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu 

elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i 

przepięciami są : 

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne 

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym 

sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że każdy sprzęt komputerowy na stanowiskach pracowników jest 

wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed przepięciami, urządzenia są konserwowane 

i nadzorowane przez uprawnionego informatyka, który jest pracownikiem Ubezpieczającego. 

 

Pytanie 54: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 

Wnosimy o zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia (obligatoryjnej i 

fakultatywnej) dla sprzętu elektronicznego na 50.000,- PLN 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 55: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli 

Ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących w poniższej treści:  

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników 

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres 

ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) 

w urządzeniach fotokopiujących. 
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W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie 

wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej). 

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie 

obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg 

stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) 

przewidzianej przez producenta danego sprzętu. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 56: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i 

aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że każdy sprzęt – komputer jest wyposażony w licencjonowane i 

aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.   

 

Pytanie 57: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy  o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej 

na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że pełna kopia zapasowa wszystkich baz danych jest wykonywana 

raz w tygodniu, jest przechowywana na zewnętrznym dysku NAS oraz płytach DVD. 

 

Pytanie 58: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o wprowadzenie fr. redukcyjnej dla zwiększonych kosztów działalności  - 

proporcjonalnych w wysokości 2 dni robocze. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 59: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Odnośnie sprzętu otrzymanego przez Gminę Lwówek na podstawie projektu” 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek” prosimy o informację, czy 

Gmina posiada zawarte umowy użyczenia pomiędzy Gminą a użytkownikami sprzętu. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że posiada zawarte umowy. 

 

Pytanie 60: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy  o potwierdzenie odnośnie sprzętu użytkowanego w ramach projektu: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek”, że  

- ochrona nie obejmuje szkód powstałych lub zwiększonych wskutek samodzielnej ingerencji 

użytkownika w konfigurację sprzętu, 

- użytkownicy będą przeszkoleni z użytkowania sprzętu 

- sprzęt zostanie wyposażony w listwę przeciwprzepięciową. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w umowie użyczenia sprzętu wpisano uwagę, że użytkownicy nie 

mogą samodzielnie ingerować w konfigurację użytkowanego sprzęt, użytkownicy zostali 
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przeszkoleni w zakresie użytkowania sprzętu, użyczony sprzęt został indywidualnie 

zabezpieczony listwą przeciwprzepięciową.                        

 

Pytanie 61: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o informację czy sprzęt w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Lwówek” był objęty ochroną w ramach dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że sprzęt został ubezpieczony w trakcie trwania dotychczasowej 

umowy. 

 

Pytanie 62: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Prosimy o informację czy podana w SIWZ szkodowość obejmuje również szkody powstałe w 

sprzęcie w ramach ww. programu? 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 63: 

Dotyczy: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Jeżeli nie, prosimy o informację o ilości i wysokości szkód powstałych w ww. sprzęcie w 

okresie ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 62. 

 

Pytanie 64: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą 

miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami 

stosowane przez Wykonawcę 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub 

wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 

ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 

załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 

SIWZ i programu ubezpieczenia. 

 

Pytanie 65: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy  o potwierdzenie, że  w zakres czynności  Gminy Lwówek  objętych ochroną 

ubezpieczeniową nie wchodzi:  

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego 

magazynowania  i składowania odpadów w tym niebezpiecznych  

- utylizacja odpadów 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 66: 
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Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące 

sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 67: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Czy w zakres prowadzonej działalności wchodzi gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie 

lokalami użytkowymi? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, w zakres prowadzonej działalności nie wchodzi gospodarka 

mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi. 

 

Pytanie 68: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Jeżeli tak,  prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność 

cywilna z tytułu posiadania i administrowania: 

• nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  

• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  

• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 67. 

 

Pytanie 69: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy o informację czy przedmiotem działania gminy jest prowadzenie usług w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór  ścieków) oraz posiadanie 

infrastruktury w tym zakresie? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie prowadzi usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Pytanie 70: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 69. 

 

Pytanie 71: 

Dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Jeżeli zdarzeń doprowadzających do szkody jest kilka i 

jednym z nich jest zdarzenie objęte ubezpieczeniem (wiąże się ono z działalnością bądź 

posiadanym mieniem ubezpieczonego), a inne zdarzenie jest wyłączone  z odpowiedzialności 

w OWU, to ubezpieczyciel nie może powoływać się na to wyłączenie, aby odmówić 

udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.” Prosimy o podanie przykładu szkody. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że intencją jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiającego z tytułu zdarzeń, które przyczyniły się do powstania szkody. np. szkoda 

związana z porażeniem prądem, w przypadku gdy drzewo przewróci się na linie 

energetyczne. 
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Pytanie 72: 

Dotyczy: Ubezpieczenie NNW 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia będą zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie będą zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia. 

 

Pytanie 73: 

Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dotychczas nie był ubezpieczany Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej, ul. 3 stycznia 3A, 64-310 Lwówek. 

 

Pytanie 74: 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie 

zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi 

działalność. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do 

ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność za 

wyjątkiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 stycznia 3A, 64-310 Lwówek. 

 

Pytanie 75: 

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w 

ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem 

i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak 

wnioskowany na lata 2016-2018, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie  mienie, ryzyka, 

klauzule nie były objęte ochroną  oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul 

miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie 

wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie 

ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków. 

 

Pytanie 76: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest 

identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez 

Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnie 

wnioskowanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wnioskowanym zakresie 

ubezpieczenia występuje więcej klauzul i zmieniły się sumy ubezpieczenia, m.in. budynków. 

 

Pytanie 77: 

Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w 

okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego 

oraz odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że dotychczas zastosowanie miała franszyza integralna w wysokości 

1000,00 zł w ubezpieczeniu OC czystych strat finansowych. 

 



17 
 

Pytanie 78: 

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem 

ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w 

ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które 

przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich 

szkód, jakie szkody). 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie są mu znane szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia 

w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu 

ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ. 

 

Pytanie 79: 

Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla 

wskazanych w nich ryzyk. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich 

ryzyk, co wynika z treści klauzul. 

 

Pytanie 80: 

Prosimy o odstąpienie od postanowień zawartych w punkcie I załącznika 3 SIWZ:  

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z 

których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego poniżej  (czyli w 

SIWZ), to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 81: 

Prosimy o informację wg. stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o 

szkodowości Zamawiającego? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że szkodowość została przygotowana w oparciu o dane posiadane na 

dzień 30.05.2016 r. 

 

Pytanie 82: 

Prosimy o dodanie do kl. szybkiej likwidacji szkód zapisu: „pod warunkiem udostępnienia 

mienia do oględzin w określonym terminie przez Ubezpieczonego”. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 83: 

Prosimy o zmianę zapisu w kl. szybkiej likwidacji szkód: „W przypadku szkody w mieniu, 

którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, 

ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 

powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin 

przedmiotu szkody w ciągu 3 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody”. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 84: 

Wnosimy o wprowadzenie zmiany w treści kl. automatycznego odnowienia sum 

ubezpieczenia  - Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie 
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ubezpieczenia w wysokości jednokrotności sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub 

limitów odpowiedzialności 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 85: 

Prosimy o informację, na czym polega specjalność pojazdów: 

JELCZ 004 GCBA PWM 9573 

ŻUK  GLM-800 POB 991D 

STAR 266 GBA 2,5 PZS 733G 

ŻUK  GLM-800 PNT X856 

JELCZ 005 na podwoziu STAR 244 GBA PNT37719 

LUBLIN 3524 W-11 PZL 992F 

STAR M69 12157 LC PNT X913 

NYSA M 522 PNT P708 

ŻUK  A06B PNT P612 

MAN 
TGM 13 240 

4X4BL 
PNT 50TU 

IFA W 50 L/LF PNT26246 

Ford Transit PNT23694 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że są to pojazdy specjalne pożarnicze. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Dodatkowe postanowienie w ubezpieczeniu AC:  wyłączające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela z powodu niedostarczenia Ubezpieczycielowi po 

wystąpieniu szkody oryginału dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli taka została 

wydana) nie mają zastosowania - nie dotyczy przypadków szkód kradzieżowych pojazdu 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 wyraża zgodę na usunięcie 

zapisu: „zapisy OWU wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela z powodu 

niedostarczenia Ubezpieczycielowi po wystąpieniu szkody oryginału dowodu rejestracyjnego 

i karty pojazdu (jeżeli taka została wydana) nie mają zastosowania” 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o modyfikację SIWZ poprzez możliwość wyłączenia w ubezpieczeniu AC szkód 

związanych pożarem, wybuchem, działaniem czynnika termicznego lub chemicznego 

pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, rabunkiem (rozbojem)  powstałych na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres terytorialny 

ubezpieczenia autocasco: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

 

Pytanie 88: 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dot. ubezpieczenia AC poprzez 

wprowadzenie zapisów iż, przy ustalaniu odszkodowania za szkodę w ogumieniu, 

akumulatorze, układzie wydechowym uwzględnia się ich faktyczny stopień zużycia 
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eksploatacyjnego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dot. ubezpieczenia Assistance poprzez 

wprowadzenie zapisów mówiących iż, do ubezpieczenia nie będą zgłaszane pojazdy 

zakupione lub otrzymane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy generalnej, starsze 

niż 15 lat  

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie będą zgłaszane 

pojazdy zakupione lub otrzymane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy generalnej, 

starsze niż 15 lat 

 

Pytanie 90: 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dot. ubezpieczenia Assistance poprzez 

wprowadzenie zapisów mówiących iż w przypadku pojazdów starszych niż 10 lat (wiek 

pojazdu określa się jako różnicę pomiędzy datą początku okresu ochrony wynikającą z 

umowy ubezpieczenia Assistance, a datą pierwszej rejestracji pojazdu), unieruchomienie 

pojazdu powstałe wskutek awarii jest objęte ochroną jeżeli do zdarzenia doszło w odległości 

co najmniej  25 km od siedziby Ubezpieczonego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 91: 

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie NNW CZŁONKÓW OSP w  I. Zakresie 

ubezpieczenia zgodnym z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowe zawarte będzie w formie imiennej lub wskazanie którzy spośród wszystkich 

200 członków OSP objętych będzie tym ubezpieczeniem 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  będzie zawarte w formie imiennej. 

 

Pytanie 92: 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dot. ubezpieczenia NNW członków OSP  - II 

zakres ubezpieczenia z SU= 10.000 zł poprzez zmianę limitów dot. przeszkolenia 

zawodowego inwalidów z 20% Sumy Ubezpieczenia na 15% Sumy Ubezpieczenia 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 93: 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w części dot. ubezpieczenia NNW członków OSP  - II 

zakres ubezpieczenia z SU= 10.000 zł poprzez zmianę limitów dot. kosztów leczenia na 

terenie RP z 20% Sumy Ubezpieczenia na 15% Sumy Ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 94: 

Prosimy o informację, ilu członków OSP ukończyło 65 rok życia 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie ma takich osób. 
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Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostają przekazane Wykonawcom, od których wpłynęły  

pytania – odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

przystępujących do postępowania, zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

   

     Niniejszy dokument zostaje również upubliczniony na stronach internetowych  

Zamawiającego: 

http://bip.lwowek.com.pl/zamowienia_publiczne/57/67/Ubezpieczenie_mienia_i_odpowiedzi

alnosci_Zamawiajacego__Gminy_Lwowek_na_okres_36_miesiecy_od_dnia_01_07_2016r__

do_dnia_30_06_2019r__w_podziale_na_III_czesci/ 

 

 

 

Burmistrz miasta i Gminy  

 

/-/ Piotr Długosz 


