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BZP.271.53.18.2014.I         Staszów, dnia 17.10.2014 r. 
         

 

Uczestnicy postępowania 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 

Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia 

wyjaśniam: 

Pytania I  

Zadanie I  

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Punkt 1 PE – przepięcie – szkody w ubezpieczonych instalacjach, maszynach, urządzeniach i aparatach 

technicznych wskutek wzrostu napięcia ponad maksymalną dopuszczalną dla nich wartość napięcia, z 

przyczyn zewnętrznych (atmosferycznych), którego źródłem są wyładowania atmosferyczne (zjawiska 

elektromagnetyczne) oraz wewnętrznych (systemowych), w wyniku zmiany impedancji obciążenia lub 

rezonansu i ferrorezonansu, a także wskutek wywołanego przepięciem wzrostu natężenia prądu ponad 

roboczą wartość znamionową (przetężenie). 

Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000,- zł, na każdą jednostkę oraz instytucję kultury i na 

wszystkie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury. System pierwszego ryzyka. 

Wnosimy o dopisanie poniższych kwestii: 

1. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 

zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  

ochronniki, warystory, filtry). 

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 

wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 

Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody 

powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 PLN 

- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie 

elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia 

- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: Udział własny 

5% w każdej szkodzie 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian ani uzupełnień w określeniu ryzyka przepięcia i rodzaju i wysokości 

franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podanych w SIWZ. 
 

Punkt 3. Warunki szczególne obligatoryjne 

Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s  - wnosimy o zapis o prędkości min 17,1 m/s   

Franszyza integralna – 200 zł – wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100 EUR 

Franszyza redukcyjna, udział własny – brak – wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 

500 zł  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany podanej w SIWZ min prędkości wiatru w ryzku huraganu ani nie zmienia 

rodzaju i wysokości obligatoryjnej franszyzy integralnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych. 
 

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Punkt 5. Warunki szczególne obligatoryjne: 

Franszyza integralna- 200 zł – wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100 USD 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany rodzaju i wysokości obligatoryjnej franszyzy integralnej 200,- zł w 

ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 

III.Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym 

gabloty, tablice itp. bez względu na rodzaj szkła, grubość i klasę odporności)   
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1. Wymagany zakres ubezpieczenia: czy na potrzeby niniejszego zakresu może obowiązywać poniższa 

klauzula    

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 

STŁUCZENIA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do 

Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, 

lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.  

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

−  szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 

− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 

wszelkiego rodzaju instalacji, 

−    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 

− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź 

zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

−    szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

Ponadto (…) nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 

Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych od stłuczenia i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w 

ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Wymagany zakres ubezpieczenia:  

b) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, czy na potrzeby 

powyższego rozszerzenia zakresu może obowiązywać poniższa treść klauzuli: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 

substancji  do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i 

utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z 

przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione 

przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji 

niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie 

możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego, 

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w 

ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, 

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby 

ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 

wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, 

wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, 

wody lub gruntu. 

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory 

występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

4. (…) nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania  i 

kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

5. Franszyza redukcyjna: 5% min 3 000 zł  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym wskutek jego zanieczyszczenia i wyjaśnia, że w 
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zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólny bądź 

szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

e)szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem przez Burmistrza Staszowa drogami publicznymi   

wnosimy o dopisanie poniższych kwestii: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia 

pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi, 

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające 

wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające 

w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były 

oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych 

aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na 

skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 
3.Ubezpieczony zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 

2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z 

pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na 

piśmie wiadomości, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego. 

5) Franszyza redukcyjna: 5% min 2 000 zł   

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wyjaśnia, że w zakresie 

nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólny bądź 

szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

h) szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych  - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia 

może obowiązywać treść poniższej klauzuli   

Klauzula rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 

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

innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z 

których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 

leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 

3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o 

ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 

cudzej rzeczy, 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 

koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 

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

innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, 

z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 

leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
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2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 

2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 

3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 

4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do 

których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian ani dookreśleń zapisów w SIWZ dotyczących ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych. 

i) Szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia może 

obowiązywać treść poniższej klauzuli   

Klauzula rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 

kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu 

przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności 

gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia 

lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego, 

2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 

3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, 

4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z 

poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 

usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych 

przez ubezpieczonego. 

3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, (…) jest wolny od 

odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w rzeczach przyjętych na przechowanie i wyjaśnia, że w zakresie 

nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólny bądź 

szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

k) szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych…. 

Czy na potrzeby powyższego rozszerzenia zakresu mogą obowiązywać zapisy poniższej klauzuli   

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania 

imprezy z włączeniem pokazu sztucznych ogni i fajerwerków. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w 

wyniku przeprowadzania imprezy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej charakteru 

imprezy masowej podlegającej  obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

3. Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest 

ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-

administracyjnej, a także osobę świadczącą usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy. 

4. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni i fajerwerków  

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, 

2) powstałe w pojazdach oraz  w rzeczach w nich pozostawionych.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych niepodlegających ubezpieczeniu 
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obowiązkowemu i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy 

zastosowanie będą miały ogólny bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

s) odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec pracowników - czy na potrzeby niniejszego rozszerzenia 

może obowiązywać treść poniższej klauzuli   

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z 

wypadkiem przy pracy. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, 

wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony 

zobowiązany jest do ich naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  

Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej pracodawcy i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy 

zastosowanie będą miały ogólny bądź szczególne warunki wybranego  

4.Warunki szczególne obligatoryjne 
Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego, z podlimitem 

50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe   

wnosimy o wykreślenie powyższego rozszerzenia  

Odpowiedź 

Zamawiający nie usuwa z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

odpowiedzialności za szkody w postaci czystych strat finansowych ani nie zmienia warunków i limitu 

odszkodowawczego tego ubezpieczenia. 

Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych  

Wnosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści; 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może 

wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w 

Umowie Ubezpieczenia, 

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: 

a)    pierwszy okres rozliczeniowy:  

§  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC 

do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 

pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków 

ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik 

szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 

a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 

miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych 

stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W 

przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 

miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie. 

b)    drugi okres rozliczeniowy:  

§  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC 

do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 

pierwsze 9 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 40%  - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia 

określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik 

szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 

w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 

miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych 

stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W 
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przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 

miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza do SIWZ żadnych zapisów, w tym klauzul, umożliwiających wypowiedzenie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych – wnosimy o wykreślenie 

Odpowiedź 

Zamawiający nie usuwa ani nie zmienia podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 

przeciwpożarowych 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – wnosimy o wykreślenie  

Odpowiedź 

Zamawiający nie usuwa ani nie zmienia podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych 

Klauzula robót budowlano – montażowych – wnosimy o zmianę zapisu że „ prowadzone roboty budowlane 

na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę”  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli drobnych robót budowlano - 

montażowych 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie   

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub 

rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od 

ustalonego w polisie. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 

niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla treści podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia 

sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia ani wysokości obligatoryjnego udziału własnego 

Ubezpieczonego. 

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – wnosimy o dopisanie  

- O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w 

terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega 

sobie prawo ustanowienia warunków, 

- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej 

eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego. 
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, 

względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. 

Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, 

które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla treści podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 
 

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji  - wnosimy o dopisanie  

Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić 

Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli 

jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśniecie  ochrony 

ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.      

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ani nie dookreśla treści podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli tymczasowego 

magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu elektronicznego 
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Zadanie 2  

Ubezpieczenie komunikacyjne 

1. Wnioskujemy o franszyzę integralną 500 zł. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnej franszyzy ani udziału własnego. 
 

2. Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie usuwa klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia. 

 

Pytania II  

Zadanie Nr 1  

1. Czy aktualny zakres ubezpieczenia i poziom franszyz/udziałów własnych oraz wartość i rodzaj mienia 

podlegającego ubezpieczeniu są takie same jak w SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że aktualny zakres ubezpieczenia i poziom franszyz/udziałów własnych oraz wartość i 

rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są zbliżone do aktualnego zamówienia, przy czym obecny 

Ubezpieczyciel I części zamówienia w zakresie fakultatywnym zniósł wszystkie franszyzy i udziały własne. 
 

2. Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz 

planowane do wyłączenia z eksploatacji i przeznaczone do rozbiórki ? 

Odpowiedź 

Zamawiający w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 
 

3. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat konstrukcji  (z jakich materiałów zbudowane są ściany i dach ) 

budynków, dla których takie dane nie zostały podane w tabeli: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

ZADANIE 1, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , punkt 2. Przedmiot ubezpieczenia 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszelkie posiadane dane na temat konstrukcji budynków zostały podane w SIWZ. 
 

4. Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, 

unikatowym oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, antyki, 

zabytkowe dokumenty, rękopisy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy w majątku deklarowanym do ubezpieczenia nie ma mienia o 

charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, 

eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, antyków, zabytkowych dokumentów, czy rękopisów 
 

5. Jeśli  wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to 

prosimy o informacje dodatkowe:  

1. Czy obiekty nie są: w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną? 

2. Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ? 

3. Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? 

4. W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? 

5. Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach 

instalacje są sprawne i poddawane okresowym  przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami ? 

6. Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem  

ubezpieczenia? Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość? 

7. Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, 

hydranty? 

8. Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zadeklarowanych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych są dwa budynki szkolne Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach przeznaczone do rozbiórki  

Ad.1 Nie 

Ad.2 Częściowo 

Ad.3 Teren nieogrodzony, oświetlony oświetleniem ulicznym 

Ad.4 Zamknięcia na klucz 

Ad.5 Media nie są odłączone (energia elektryczna), pozostałych brak. Nie są prowadzone przeglądy 
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Ad.6 Brak mienia 

Ad.7 Budynki wyposażone w gaśnice 

Ad.8 Nie są dozorowane całodobowo, są objęte monitoringiem szkolnym 

 

6. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych 

spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, 

prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami 

powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat. 

Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji, które nie były objęte ubezpieczeniem , 

a został zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi jako następstwo wysokiego stanu wody w 

rzekach i innych ciekach wodnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 
 

7. Czy miejscem ubezpieczenia są lokalizacje, które zostały wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego 

opracowanych w roku 2013 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, stosownie do dyspozycji prawa wodnego – w przypadku odpowiedzi 

pozytywnej, udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju i wartości 

mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia 

(rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub 

minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego; 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią znajduje się 6 obiektów: Budynek 

stadionu sportowego; Budynek mieszkalny ul. Szpitalna 37; Budynek mieszkalny ul. Szpitalna 37a; Budynek 

mieszkalny ul. Szpitalna 37b; Targowisko w Staszowie wraz z zabudową; Park miejski teren Zalewu nad 

Czarną;- (Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 8 SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zadanie 1- 2.Przedmiot ubezpieczenia) 
 

8. Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach 

zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej: 

1. zakres i wartość prowadzonych prac  

2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę? 

3. w których lokalizacjach prowadzone są prace,  

4. przewidywany okres realizacji prac, 

5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 

6. czy prace są 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 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszelkie posiadane dane dot. przedmiotu zamówienia zostały podane w SIWZ. 
 

9. Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia: 

1. zakres i wartość prac  

2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę 

3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace,  

4. przewidywany okres realizacji prac, 

5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 

6. 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,. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie jest w stanie podać danych na temat 

planowanych prac remontowo – budowlanych ponieważ planowanie przeprowadzenia takich prac następuje 

zgodnie z zasadami planowania i wydatkowania środków finansowych oddzielnie w ramach każdej z jednostek 

objętych przedmiotowym zamówieniem. 
 

10. Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do 

ubezpieczenia, tj: 
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1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest 

potwierdzone stosownymi protokółami ? 

2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, 

wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu 

technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 

normach technicznych oraz według wskazań producenta? 

3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej 

lub objętej pożarem i są należycie oznakowane ? 

4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z 

obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom 

stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku ? 

5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w Gminie Staszów, co do zasady 

przestrzegane są wszystkie przepisy prawa dotyczące ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych jak również 

obowiązki nałożone przepisami prawa budowlanego na właścicieli obiektów budowlanych. 
 

11. W Załączniku Nr 1c do SIWZ zostały opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w niektórych 

zgłaszanych do ubezpieczenia obiektach. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach 

przeciwkradzieżowych w pozostałych obiektach, w których znajduje się mienie zgłaszane do ubezpieczenia 

od ryzyka kradzieży z włamaniem 

Odpowiedź: 

Uzupełnione dane do załącznika Nr „c”  zawarto w zmianie do SIWZ. 
 

12. Prosimy o informacje na temat remontów/modernizacji przeprowadzanych w obiektach zgłaszanych do 

ubezpieczenia: kiedy były przeprowadzane remonty, w których obiektach, jaki był ich zakres? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszelkie posiadane dane dot. przedmiotu zamówienia zostały podane w SIWZ. 
 

13. Rozumiemy, że limit określony dla ryzyka przepięcia w wysokości 500.000 zł jest limitem  na jedno i 

wszystkie zdarzenia łącznym dla wszystkich jednostek organizacyjnych . Prosimy o potwierdzenie 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że limit odszkodowawczy 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

rocznym okresie ubezpieczenia dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 
 

14. Rozumiemy, że sumy ubezpieczenia określone dla „Pozostałych przedmiotów ubezpieczenia” (Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1, ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych, punkt 2 

Przedmiot ubezpieczenia) w systemie pierwszego ryzyka są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie 

dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że limity odszkodowawcze na jedno i wszystkie zdarzenia w systemie pierwszego 

ryzyka pozostałych przedmiotów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczą wszystkich 

jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 
 

15. Wnioskujemy o skreślenie ostatniego zdania w treści „Klauzuli likwidacyjnej” i wprowadzenie zapisu o 

odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji, gdy wartość przedmiotu 

ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany treści podanej w SIWZ obligatoryjnej klauzuli likwidacyjnej 
 

16. Prosimy o wyjaśnienie treści Klauzuli zmian w odbudowie.  Czy przyjęcie limitu odszkodowawczego w 

wysokości 20% wartości szkody oznacza, że kwota odszkodowania może przekraczać sumę ubezpieczenia 

przedmiotu dotkniętego szkodą. Prosimy o wyjaśnienie na konkretnym przykładzie 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że limit odszkodowawczy 20% wartości szkody w klauzuli zmian w odbudowie ma 

pokryć zwiększone koszty odtworzenia, wynikające z niemożliwości zastosowania takich samych materiałów i 

technologii. Np. pokrycie budynku eternitem trzeba zastąpić innym, droższym materiałem. W krańcowym 
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przypadku, jeżeli suma ubezpieczenia budynku nie pokrywa takich zwiększonych kosztów, limit 20% 

dotyczyłby kosztów ponad sumę ubezpieczenia 
 

17. Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego miedzy innymi wiek sprzętu 

elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zadeklarowano cały posiadany sprzęt elektroniczny w wartości 

księgowej brutto, zgodnie z ewidencją. 
 

18. Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez 

masowych. Czy planowane jest organizowanie imprez lotniczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma stałych, powtarzalnych co do rodzaju i terminów imprez masowych, 

niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu oraz, że wg jego wiedzy nie planuje się imprez lotniczych 
 

19. Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj zadań wykonywany przez Gminę winien zostać objęty ochroną 

ubezpieczeniową 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma obejmować wszystkie zadania Gminy. 
 

20. Prosimy o informację, czy w zakres czynności Gminy wchodzą:  

- działalność oczyszczalni ścieków, 

- usługi dostarczania wody 

- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotową działalnością w Gminie Staszów zajmuje się Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Staszowie 
 

21. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub 

składowiskiem odpadów  oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach 
 

22. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi posiadanie, administrowanie 

budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:  

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w 

częściach wspólnych 

- wiek i stan techniczny budynków 

- wskazanie budynków, w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane informacje o administrowanych przez Gminę budynkach 

komunalnych przedstawił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
 

23. 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 informuje, że wyjaśnień na temat dwóch budynków szkolnych przeznaczonych do rozbiórki 

udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. Tym samym ponosi odpowiedzialność z tytułu ich posiadania. 

Natomiast wg jego wiedzy wśród budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia nie ma niezalegalizowanych 

samowoli budowlanych, ani innych niż w zdaniu poprzednim nieruchomości czasowo wyłączonych z 

eksploatacji 
 

24. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia OC jest taki sam, jak wymagany w SIWZ na 

kolejny okres ubezpieczenia – w odniesieniu do: wysokości sumy gwarancyjnej, wysokości limitów, rodzaju 

wypadków ubezpieczeniowych, rodzaju i wysokości franszyz stosowanych, jednostek organizacyjnych 

obejmowanych ochroną ? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest bardzo 

zbliżony do programu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia; wysokość sumy gwarancyjnej, limitów 

odszkodowawczych, rodzaj i wysokość franszyz oraz jednostki organizacyjne i instytucje kultury nie uległy 

zmianie. 
 

25. Prosimy o wyjaśnienie dot. Przebiegu ubezpieczenia.  

Czy zestawienie w Załączniku do SIWZ Nr „d” zostało przygotowane wg: 

a)przypisania szkody do roku (zajścia wypadku ubezpieczeniowego) według daty jej zdarzenia  

czy 

b)przypisania szkody do roku według jej zgłoszenia i/lub wypłaty odszkodowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dotychczasowy przebieg ubezpieczeń przedstawiony w niniejszym postępowaniu 

obrazuje szkody w danym rocznym okresie wg daty ich zaistnienia; w poszczególnych okresach franszyzy były 

takie same, jak w niniejszym postępowaniu 
 

26. Prosimy o informacje dodatkowe dot. ubezpieczenia NNW sołtysów (Zadanie 1 – Ubezpieczenie NNW 

sołtysów) 

1.Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia sołtysów – prosimy o wyszczególnienie oczekiwanego 

rodzaju świadczeń dla określonych w SIWZ  „świadczeń podstawowych” oraz określenie górnych limitów 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wobec niesprecyzowania w ubezpieczeniu NNW sołtysów zakresu określonego jako 

świadczenia podstawowe, w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ zastosowanie będą miały OWU 

wybranego Wykonawcy 
 

2. Prosimy o wyjaśnienie, według jakich tabel następować będzie orzeczenie stałego uszczerbku na zdrowiu 

odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do osób objętych ochroną NNW 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wobec niesprecyzowania w ubezpieczeniu NNW sołtysów sposobu orzekania stałego 

uszczerbku na zdrowiu, w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ zastosowanie będą miały OWU 

wybranego Wykonawcy 
 

3.Czy Zamawiający akceptuje ustalenie stałego uszczerbku na zdrowiu według Tabeli uszczerbków stosowanej 

przez Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tym zakresie udzielił w poprzednich odpowiedziach 
 

4. Prosimy o potwierdzenie czy suma ubezpieczenia w wysokości 5.000 zł określona w SIWZ dotyczy wypłaty 

świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wypłaty świadczenia tytułu śmierci. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia NNW sołtysów 5 000,- zł dotyczy zarówno stałego 

uszczerbku na zdrowiu, jak i śmierci 
 

5.Prosimy o doprecyzowanie czy wysokość sumy ubezpieczenia dotyczy wypłaty świadczenia w odniesieniu do 

każdego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia czy też  w odniesieniu do jednego i wszystkich 

zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (każdorazowa wypłata powoduje pomniejszenie sumy 

ubezpieczenia do chwili jej wyczerpania). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia NNW sołtysów 5 000,- zł dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń 

w każdym rocznym okresie ubezpieczenia i podlega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie 

(konsumpcja sumy ubezpieczenia do wyczerpania) 
 

6. Prosimy o doprecyzowanie czy zgłoszona do ubezpieczenia grupa osób (35 osób) jest grupą stałą (są to te 

same osoby) czy też przewidziana jest rotacja tych osób w ciągu trwania poszczególnych umów 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że sposób wyboru sołtysów określa ustawa o samorządzie gminnym i statut uchwalony 

przez Radę Gminy. Grupa osób jest grupą stałą lecz przewidziana jest rotacja dotycząca osób w grupie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Czy zamawiający przewiduje dostarczenie listy imiennej osób objętych ochroną ubezpieczeniową 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że lista aktualnych sołtysów udostępniona jest publicznie, a niezbędne dodatkowe o 

nich dane przekaże wybranemu Wykonawcy 
 

8. Czy w procesie likwidacji szkody Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzania faktu objęcia ochroną 

ubezpieczeniową osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość takiego potwierdzania, jeżeli wybrany Wykonawca będzie tego oczekiwał 
 

9. Prosimy o określenie rodzaju prac wykonywanych przez osoby zgłoszone do ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że działania i prace sołtysów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w 

zakresie NNW, określają stosowne przepisy prawa i statut jednostki pomocniczej, tj. sołectwa. 
 

10. Prosimy o doprecyzowanie, w jakich sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia 

ubezpieczenia krótkoterminowego (czy w przypadku zmiany ilości osób ubezpieczonych w każdym okresie 

ubezpieczenia), 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego NNW dotyczy przede 

wszystkim przypadku konieczności przedterminowych wyborów sołtysa. 
 

11. Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zmian ilościowych osób Zamawiający przewiduje możliwość 

doubezpieczenia dodatkowej ilości osób oraz opłacenie dodatkowej składki, jeżeli stan ogółu osób ulegnie 

zwiększeniu ponad ilość uwzględnioną w SIWZ, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana ilości ubezpieczonych sołtysów wymagałaby uprzedniej zmiany sołectw 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

12. Czy w ramach zgłoszonej do ubezpieczenia grupy sołtysów mogą zostać zgłoszone osoby, które ukończyły 

67-my rok życia (prosimy o wskazanie ich ilości w każdej grupie przystępującej do ubezpieczenia). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obecnie wśród sołtysów Gminy Staszów ujętych w zamówieniu jest jedna osoba w 

wieku powyżej 67 lat. 
 

13. Wnioskujemy o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia w ofercie w Formularzu cenowym dla Zadania 1” 

pkt. 6 tabeli – „Ubezpieczenie NNW sołtysów”  poprzez  zastąpienie łącznej sumy 175 000 zł sumą 5 000 zł 

dla każdego ubezpieczonego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany formularza cenowego w tym zakresie i podkreśla, że suma ubezpieczenia 

5 000,- zł / 1 osobę jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w przedmiocie ubezpieczenia 
 

Zadanie 3 – 

27)Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie dot. Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych i 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia ubezpieczenia 

krótkoterminowego w odniesieniu do członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia ilości ubezpieczonych w zakresie indywidualnym 

członków OSP albo zwiększenia ilości jednostek OSP w drugim zakresie przewiduje możliwość zawarcia 

ubezpieczenia krótkoterminowego do końca danego rocznego okresu ubezpieczenia. 
 

2. Czy w przypadku zmiany ilości członków Ochotniczej Straży Pożarnej (751 osób) oraz Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej (110 osób) tj. ponad stan 861 osób, Zamawiający przewiduje doubezpieczenie 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przewiduje doubezpieczenie w opisanej sytuacji 
 

3. Czy Zamawiający przy zawarciu umów ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przekaże Ubezpieczycielowi imienny wykaz, zawierający imię i 

nazwisko oraz dodatkowo adres zamieszkania i numer Pesel, 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że na żądanie wybranego Wykonawcy przekaże mu imienny wykaz członków OSP 

ubezpieczonych w zakresie indywidulanym, tj. mogących brać udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach 

(członkowie MDP biorą udziału w ćwiczeniach i nie podlegają ubezpieczeniu indywidualnemu, wynikającemu 

z art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) 
 

4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej - prosimy o wyszczególnienie oczekiwanego rodzaju świadczeń dla określonych w 

SIWZ  „świadczeń podstawowych” oraz określenie górnych limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wobec niesprecyzowania w ubezpieczeniu NNW członków OSP i MDP zakresu 

określonego jako świadczenia podstawowe, w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ zastosowanie 

będą miały OWU wybranego Wykonawcy 
 

5.  Prosimy o wyjaśnienie według jakich tabel następować będzie orzeczenie stałego uszczerbku na zdrowiu 

odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do osób objętych ochroną NNW 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wobec niesprecyzowania w ubezpieczeniu NNW członków OSP i MDP w zakresie 

grupowym sposobu orzekania stałego uszczerbku na zdrowiu, w kwestiach nieuregulowanych odmiennie w 

SIWZ zastosowanie będą miały OWU wybranego Wykonawcy 
 

6. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie stałego uszczerbku na zdrowiu według Tabeli uszczerbków 

stosowanej przez Ubezpieczyciela 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tym zakresie udzielił w poprzednich odpowiedziach 
 

7. Prosimy o potwierdzenie czy suma ubezpieczenia w wysokości 10.000 zł określona w SIWZ dotyczy 

wypłaty świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wypłaty świadczenia tytułu 

śmierci, 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia NNW członków OSP 10 000,- zł dotyczy zarówno stałego 

uszczerbku na zdrowiu, jak i śmierci 
 

8. Prosimy o doprecyzowanie czy wysokość sumy ubezpieczenia 10 000 zł dotyczy wypłaty świadczenia w 

odniesieniu do każdego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia czy też w odniesieniu do jednego 

i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia (każdorazowa wypłata powoduje 

pomniejszenie sumy ubezpieczenia do chwili jej wyczerpania), 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia NNW członków OSP i MDP 10 000,- zł dotyczy jednego i 

wszystkich zdarzeń w każdym rocznym okresie ubezpieczenia i podlega pomniejszeniu o każde wypłacone 

odszkodowanie (konsumpcja sumy ubezpieczenia do wyczerpania) 
 

9. Prosimy o wyjaśnienie czy członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zostają objęci ochroną 

ubezpieczeniową również w oparciu o Ustawę – Zakres II, określony w SIWZ, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres II ubezpieczenia NNW nie obejmuje członków MDP 
 

10. Czy Zamawiający w trakcie trwania umów ubezpieczenia zawartych w oparciu o Ustawę przewiduje 

włączenie do ubezpieczenia nowych członków dostających przydział do jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej, 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje włączenie do ubezpieczenia indywidualnego (w oparciu o art. 26 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej) nowych członków OSP, natomiast w zakresie ubezpieczenia grupowego (jednostek OSP) 

może poinformować o zmianach ilościowych członków OSP 
 

11. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach ubezpieczenia NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

(250 osób) Zamawiający akceptuje objęciem ochroną ubezpieczeniową ww. grupy osób w formie 

zbiorowej imiennej, 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że akceptuje objęciem ochroną ubezpieczeniową grupy 250 członków OSP w formie 

zbiorowej imiennej, albo w innej formie, lecz zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 
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12. Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w ramach NNW członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w formie zbiorowej (imiennej) Zamawiający dostarczy Ubezpieczycielowi 

imienny wykaz osób zgłoszonych do ubezpieczenia, zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania 

oraz nr Pesel. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje dostarczania imiennego wykazu członków OSP ubezpieczonych grupowo 

(jednostek OSP), natomiast w odniesieniu do ubezpieczenia NNW indywidualnego wyjaśnień udzielił w 

poprzednich odpowiedziach 
 

13. Czy w procesie likwidacji szkody Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzania faktu objęcia 

ochroną ubezpieczeniową osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość takiego potwierdzania, jeżeli wybrany Wykonawca będzie tego oczekiwał 
 

14. Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Zakres I) i Ochotniczej Straży Pożarnej (Zakres II)  następuje 

„kumulacja” ryzyka tj. posiadania podwójnego ubezpieczenia NNW. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do członków OSP ubezpieczonych w zakresie indywidualnym, 

występuje kumulacja ryzyka, tj. podlegają ubezpieczeniu w obu zakresach 
 

15. Prosimy o potwierdzenie przekazania przez Zamawiającego wykazu jednostek OSP ubezpieczonych 

Odpowiedź: 

Zamawiający na żądanie wybranego Wykonawcy przekaże wykaz jednostek OSP podlegających ubezpieczeniu 

NNW grupowemu. 

 

28)Wnioskujemy o zmianę okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ z 36 na 12 miesięcy, lub wprowadzenie 

do treści umowy zapisu umożliwiającego wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron  na 60 dni przed 

końcem obowiązywania 12-miesiecznego okresu ubezpieczenia, ze skutkiem na ostatni dzień 12-

miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia ani nie wprowadza możliwości wypowiedzenia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez każdą ze stron. 

 

Pytania III: 

Zadanie Nr 1 

1. Prosimy o możliwość wprowadzenia do SIWZ następujących postanowień odnośnie możliwości 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Klauzula wypowiedzenia umowy 

Niniejsza Umowa Generalna  zostaje zawarta na okres 3 lat tj. od 31.10.2014 do 30.10.2017 i będzie polisowana w 

okresach rocznych, pod warunkiem, iż szkodowość roczna, liczona po 10 miesiącach trwania pierwszego okresu 

polisowego nie przekroczy 50% „szkodowości” obliczonej za zasadach podanych poniżej. 

W przypadku przekroczenia 50% progu „szkodowości’ rocznej Ubezpieczyciel ma prawo do zmiany stawek i 

renegocjowania Umowy Generalnej. Jeśli w wyniku renegocjacji strony nie dojdą do porozumienia wówczas 

Ubezpieczyciel oraz Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę generalną z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia przed datą końca polisy zawartej  na okres 12 miesięcy. 

W przypadku przekroczenia progu szkodowości 50% i dojścia do porozumienia stron w odniesieniu do zmienionych 

stawek na kolejny rok polisowy, zmiana stawek będzie wprowadzona Aneksem do niniejszej UG i będzie obowiązująca 

dla wszystkich nowych i kontynuowanych ubezpieczeń zawieranych po dacie Aneksu wprowadzającego nowe stawki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

2. Szkodowość ogólna – prosimy o podanie szkodowości za okres od 13.09.2012 r. do 30.10.2012 r. W 

załączniku Nr „d” podana została szkodowość w tabeli od dnia 31.10.2011 r. do 12.09.2012 r 

Odpowiedź: 

Dane dostępne Zamawiającemu zostały wprowadzone do SIWZ. 
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3. Szkodowość w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o podanie szkodowości w okresie od 

31.10.2010 r. – 30.12.2012 r. 

Odpowiedź: 

Dane dostępne Zamawiającemu zostały wprowadzone do SIWZ. 

 

Klauzule obligatoryjne, dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
1. W definicji „kradzieży zwykłej” prosimy o doprecyzowania przedmiotowego ryzyka jak niżej: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym 

ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 

Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane 

błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 

ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we 

wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, 

niewykonanie lub utratę zlecenia, 

d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących fakultatywnego ubezpieczenia mienia 

od kradzieży zwykłej i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy 

zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy 

2. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o możliwość doprecyzowania klauzuli poprzez 

wprowadzenie zdania:  

„Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby 

lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dookreśla podaną w SIWZ klauzulę usunięcia pozostałości po szkodzie o zapis: 

„Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem 

zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem”. 

 

3. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – w miejsce treści klauzuli 

określonej w SIWZ prosimy o możliwość zastosowania poniższej klauzuli automatycznego pokrycia: 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostaje objęte mienie, 

w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, 

że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji środków 

trwałych Ubezpieczającego oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 

jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień 

zawierania umowy ubezpieczenia. 

3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na 

zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez 

Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia. 

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie 

mienia do ewidencji środków trwałych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany treści podanej w SIWZ klauzuli automatycznego pokrycia 

 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: 
1. Prosimy  o doprecyzowanie, że budynki i budowle objęte są ochroną ubezpieczeniową wraz z wszelkimi 

instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym między innymi: windy, kotły, przyłącza gazowe, węzły 

cieplne, jak również drogi wewnętrzne, parkingi, place, chodniki, garaże, ogrodzenia, śmietniki, budynki 

techniczne, obiekty małej architektury, kamery, anteny i inne, pod warunkiem ujęcia ich w sumie 

ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów, dotyczących ubezpieczenia instalacji zewnętrznych i 

wewnętrznych budynków i budowli 
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2. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą miały wyłączenia określone w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia od Pożaru i Innych Zdarzeń Losowych Wykonawcy, które 

odnoszą się do przedmiotu ubezpieczenia podanego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie  z zapisami w SIWZ i we wzorach umów, w zakresie nieuregulowanym 

odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego Wykonawcy 

 

3. Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 

wprowadzając franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000 PLN w każdej szkodzie przy rezygnacji z franszyzy 

integralnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnej franszyzy integralnej 200,- zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych 

 

4. Prosimy o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, objętych ubezpieczeniem były 

wykonywane 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

5. Prosimy o informacje czy, kiedy i jakie remonty i naprawy zamawiający planuje w latach 2014 – 2017 ? czy 

remonty planowane będą wymagać pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

6. Prosimy o informacje czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z 

eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji i przeznaczone do rozbiórki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

7. Prosimy o informacje czy mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia znajdują się budynki zabytkowe, wiaty, 

namioty, szklarnie 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w mieniu deklarowanym do ubezpieczenia jest zabytkowy: Ratusz, budynek Szkoły 

w Wiśniowej oraz w mieniu deklarowanym do ubezpieczenia znajdują się namioty i na placu targowym wiaty. 

 

8. Prosimy o informacje czy w miejscach ubezpieczenia (bez względu na posiadane ubezpieczenie lub jego 

brak) miła miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1997 r.? Czy były wypłacane 

odszkodowania z tych ryzyk ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

9. Prosimy o zmianę ubezpieczenia budynków/ budowli wg wartości odtworzeniowej / księgowej brutto dla 

budynków w wieku do 40 lat, a powyżej 40 lat w wg wartości rzeczywistej rozumianych jako: 

1) wartość księgowa (ewidencyjna) brutto – księgowa wartość początkowa przedmiotu ubezpieczenia 

uwzględniająca obowiązujące przeszacowania; 

2) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca cenie nabycia przedmiotu ubezpieczenia w 

stanie nowym, ale nie ulepszonym, to jest z uwzględnieniem tych samych lub najbardziej zbliżonych 

parametrów technicznych, gatunku i rodzaju, wraz kosztami transportu i montażu, o ile koszty te 

uwzględnia się w cenie nabycia, odpowiadająca: 

a) dla budynków lub budowli – kosztom odbudowy w tej samej lokalizacji, z uwzględnieniem 

dotychczasowych 

wymiarów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu takich samych lub 

najbardziej zbliżonych materiałów, powiększonym o koszty zwykłego transportu i montażu; 

b) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego 

samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach, 

powiększonym o koszty zwykłego transportu i montażu; 
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3) wartość rzeczywista – wartość odpowiadająca wartości odtworzeniowej (nowej) przedmiotu 

ubezpieczenia pomniejszonej o zużycie techniczne; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia określonego w SIWZ rodzaju wartości w ubezpieczeniu budynków i budowli od 

ognia i innych zdarzeń losowych 

 

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA 

1. Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia szyb od stłuczenia wprowadzając franszyzę 

redukcyjną w wysokości 200 PLN w każdej szkodzie przy rezygnacji z franszyzy integralnej; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnej franszyzy integralnej 50,- zł w ubezpieczeniu szyb i innych 

przedmiotów szklanych od stłuczenia 

 
2. W związku z brakiem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Szyb Od Stłuczenia prosimy o potwierdzenie, że 

poniższa treść klauzuli będzie akceptowalna przez Zamawiającego:   
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy 

ubezpieczenia uzgadniają co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, lokali, 

pomieszczeń użytkowych, które zostały zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Są to w szczególności: 

1) szyby okienne i drzwiowe, 

2) oszklenie ścian i dachów, 

3) szyby pancerne, 

4) oszklenie mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych, 

5) osłony kontuarów, kabin, boksów i inne przegrody ścienne, 

6) lustra 

7) szyldy, transparenty, 

8) witraże 

9) rurki neonowe, tablice świetlne, 

10) wykładziny szklane i kamienne  

11) budowle i konstrukcje wykonane z elementów szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz tworzyw sztucznych, 

12) koszty ustawienia i rozebrania rusztowań i drabin w celu wstawienia szyb oraz demontażu lub naprawy instalacji 

świetlnych i neonowych. 

2. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel może rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową 

o tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

1) oszklenia stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, 

2) szyb w pojazdach i innych środkach transportowych, 

3) wartości artystycznej witraży i szkła artystycznego, 

4) szklarni 

4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia 

powstałych wskutek jego stłuczenia lub uszkodzenia. 

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 

1) zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu, 

2) wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub 

przewozu, 

3) złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonania, 

4) niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych, 

6. Limit odpowiedzialności dla szyb i innych przedmiotów szklanych określa Ubezpieczający, kierując się wysokością 

przewidywanej maksymalnej szkody. Limit odpowiedzialności 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia - stanowi 

górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 

7. W przypadku zaistnienia szkody wysokość odszkodowania ustala się na podstawie udokumentowanych wydatków na 

zakup lub naprawę zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, wg 

cen obowiązujących w dniu powstania szkody.  

8. W granicach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa także poniesione przez ubezpieczającego koszty: 

1) zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą, jeżeli zastosowane środki były właściwe, 

chociażby okazały się bezskuteczne, 

2) demontażu i montażu, 

3) transportu, 

4) wykonania znaków reklamowych i informacyjnych 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących  ubezpieczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych od stłuczenia i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w 

ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
1. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą miały wyłączenia określone w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego Wykonawcy, które odnoszą się do 

przedmiotu ubezpieczenia podanego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie  z zapisami w SIWZ i we wzorach umów, w zakresie nieuregulowanym 

odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego Wykonawcy 

 

2. Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wprowadzając 

franszyzę redukcyjną 5% wartości szkody min. 500 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia określonego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obligatoryjnego udziału 

własnego Ubezpieczonego w każdej szkodzie w wysokości 5% wartości szkody 

 
3. Prosimy o możliwość doprecyzowania klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do 

eksploatacji poprzez wprowadzenie poniższych zdań: 
„Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane 
przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu”. 
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że mienie jest składowane nie 

niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej 

poziomu gruntu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści podanej w SIWZ klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do 

eksploatacji, a także klauzuli przechowywania mienia, w której minimalna wysokość składowania mienia w 

pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu wynosi 10 cm 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą miały wyłączenia określone w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy jak również z 

poszczególnych klauzulach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej Wykonawcy które odnoszą się do przedmiotu ubezpieczenia podanego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie  z zapisami w SIWZ i we wzorach umów, w zakresie nieuregulowanym 

odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego Wykonawcy 

 

2. W ubezpieczeniu czystych strat finansowych prosimy o wykreślenie franszyzy integralnej 400 euro i 

zastosowanie franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia określonej w ubezpieczeniu OC za szkody w postaci czystych strat finansowych 

obligatoryjnej franszyzy integralnej 400 euro 

 

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie 

– prosimy o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnej franszyzy integralnej 200,- zł dla szkód w środowisku naturalnym 

wskutek jego zanieczyszczenia 

 

4. Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych 

osób za które ponosi od odpowiedzialność – prosimy o doprecyzowanie, że wykonawca odpowiada za 

szkody w prywatnych pojazdach pracowników z włączeniem i ich fabrycznego wyposażenia,  z 

wyłączeniem ich utraty oraz szkód w rzeczach w nich pozostawionych 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dookreśla i nie zmienia zapisów w ubezpieczeniu OC, dotyczących odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi 

odpowiedzialność 

 

5. Prosimy o możliwość zaakceptowania wykreślenia zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia w postaci: 

„powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania upraw i 

budynków wodami spływającymi korpusu drogi” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

6. Prosimy o możliwość zaakceptowania wykreślenia zapisu dotyczącego ubezpieczenia w postaci: 

„uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także 

uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do letniego lub zimowego utrzymania dróg” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

7. Prosimy o możliwość zaakceptowania wykreślenia zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia w postaci: 

„uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w 

związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

8. Prosimy o możliwość zaakceptowania wykreślenia zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia w postaci: 

„uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli 

jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia 

czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon 

przeciwśnieżnych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień we wcześniejszych odpowiedziach 

 

9. Odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez – prosimy o:  

I. dopisanie dodatkowych wyłączeń zgodnie z poniższym:  

1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy, 

2) wyrządzonych służbom ochrony i porządkowym, jednostkom Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia 

jak również szkody wyrządzone przez te służby i jednostki, 

3) spowodowanych pokazem sztucznych ogni, fajerwerków lub innych pokazów pirotechnicznych oraz 

organizowaniem wyścigów, 

4) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, zawodnikom, sędziom jak również szkody 

wyrządzone przez nich, 

5) powstałe poza miejscem imprezy. 

II. dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni prosimy o obniżenie limitu do poziomu 100.000 zł 

oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% odszkodowania nie mniej niż 500 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących  ubezpieczenia OC za szkody 

wyrządzone w związku z organizacją imprez masowych i wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie 

w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego 

Wykonawcy 

10.Odpowiedzialność za szkody wskutek pogryzienia przez bezpańskie psy – prosimy o zmniejszenie podlimitu 

do wysokości 30 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia określonego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu 

odszkodowawczego dla szkód wskutek pogryzienia przez bezpańskie psy 

 

11.OC pracodawcy – prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń zgodnie z poniższym:  

1) z tytułu powstania chorób zawodowych, zawałów lub udarów 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących  ubezpieczenia OC pracodawcy i 

wyjaśnia, że w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą 

miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy 

 

 

 W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

- Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Załącznik Nr "c" (str.92) - Opis 

przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 SIWZ   uzupełniam dane dot. zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowego dla poniżej wskazanych pozycji 

 

Lp. Jednostka Zabezpieczenia przeciwpożarowe Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 

10 Zespół Placówek Oświatowych w 

Kurozwękach 

Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

-drzwi zewnętrzne zaopatrzone w 2 zamki, kraty w 

pracowni komputerowej oraz w drzwiach 

12 Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Smerdynie 

Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

krat w oknach w ważniejszych pomieszczeniach, drzwi 

antywłamaniowe 

13. Przedszkole w Smerdynie Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

drzwi antywłamaniowe 

 

16. Przedszkole w Wiśniowej Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

alarm z powiadomieniem firmy ochrony,  kraty w 

oknach w ważnijszych pomieszczeniach, 

21. Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” 

w Staszowie 

Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

kraty w oknach pomieszczenia biurowego, 

wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe, 

22. Klub Dziecięcy w Staszowie Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co 2 zamki; kraty w 

ważniejszych pomieszczeniach, alarm z 

powiadomieniem firmy ochrony, monitoring 

zewnętrzny(kamery) 

23. Żłobek w Staszowie Zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, 

drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co 2 zamki; kraty w 

ważniejszych pomieszczeniach, alarm z 

powiadomieniem firmy ochrony, monitoring 

zewnętrzny(kamery) 

 

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych- pkt 3. Warunki szczególne obligatoryjne -strona Nr 67  - po tekście:  Przyjęcie podanej klauzuli 

usunięcia pozostałości po szkodzie  dodaję zapis jak niżej: 

„Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem 

zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem”. 

 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

                  

             Z up. BURMISTRZA  

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 


