
Trzcianka, 01.12.2015
RPI.271.26.2015.JS

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, nr ogłoszenia 171883-2015 z dnia 
24.11.2015r.

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Trzcianka

1. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  limitu  dla  kosztów  i  szkód 
związanych  z  zabezpieczeniem mienia,  w  tym  koszty  przekwaterowania  osób  i 
mienia w wysokości 50.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 
zł.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla kosztów związanych z 
uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i 
wywiezienia pozostałości w wysokości  do 10% wysokości  szkody,  nie więcej niż 
200.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla kosztów związanych 
z  uprzątnięciem  pozostałości  po  szkodzie,  łącznie  z  kosztami  rozbiórki,  demontażu  i 
wywiezienia pozostałości, w pełnej wysokości poniesionych kosztów do kwoty 200.000,00 
zł niezależnie od wysokości poniesionej szkody.                    

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w kosztach poszukiwania 
przyczyn  szkody  oraz  usunięcia  skutków  takich  poszukiwań  w  wysokości  do 
50.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 
zł.

4. Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  ostatnich  trzech  latach  brak  było  szkód 
kradzieżowych, dewastacji, autocasco i w oc komunikacyjnym.

Odpowiedź: W powyższych ryzykach były szkody. Ilość szkód i wysokość wypłat zgodnie 
z zaświadczeniami Ubezpieczycieli (załącznik nr 6 SIWZ)  

5. Proszę o podanie czasu odpowiedzialności dla grupy skazańców oraz gości Gminy 
Trzcianka.

Odpowiedź: grupa skazańców – praca + droga;    grupa gości – pełen (24h)

6. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  terminu  wykonania  zamówienia 
na 01.01.2016r.- 31.12.2016r. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.



7. W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  czy  Zamawiający 
wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  do  projektu  umowy  klauzuli  wypowiedzenia  w 
treści:

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat

I.  Z zachowaniem pozostałych,  niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 
generalnej  strony  uzgodniły,  iż  każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  generalną 
wyłącznie  z  zachowaniem 30-dniowego  okresu wypowiedzenia  ze  skutkiem na koniec 
pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że 
Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje 
się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
-  jeżeli  Ubezpieczający/  Ubezpieczony  wyłudził  lub  usiłował  wyłudzić  świadczenie  z 
umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

-  jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony  usiłował  popełnić  przestępstwo,  przy  czym  popełnienie  lub  usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
-  jeżeli  Ubezpieczający/  Ubezpieczony  nie  wyraził  zgody  na  dokonanie  przez 
Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
-  jeżeli  wskaźnik  szkodowości  określony  na  40  dni  przed  końcem pierwszego  okresu 
rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i  założonych rezerw do 
składki  zarobionej  z  ubezpieczeń  pozakomunikacyjnych  zawartych  w  ramach  umowy 
generalnej)  przekroczy  40%,  gdzie  przez  składkę  zarobioną  rozumie  się  składkę 
przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
-  jeżeli  wskaźnik  szkodowości  określony  na  40  dni  przed  końcem  drugiego  okresu 
rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych  odszkodowań i  założonych  rezerw w 
pierwszym  oraz  drugim  okresie  rozliczeniowym  do  składki  zarobionej  z  ubezpieczeń 
pozakomunikacyjnych  zawartych  w ramach umowy generalnej)  przekroczy 40%, gdzie 
przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest 
szkodowość,
- jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
jeżeli  nastąpi  zmiana  polityki  polegająca  na  wycofaniu  się  Ubezpieczyciela  z  danego 
segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

II.  Jeżeli  wskaźnik  szkodowości  (liczony  jako  suma  wypłaconych  odszkodowań  i 
założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych 
w  ramach  umowy  generalnej,  gdzie  przez  składkę  zarobioną  rozumie  się  składkę 
przypadającą  na  okres,  za  który  badana  jest  szkodowość)  nie  przekroczy  25%  to  w 
kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczającemu przysługuje zniżka stawki.
-  dla  drugiego  okresu  ubezpieczenia  przysługuje  zniżka  5% w stosunku  do  stawek  z 
pierwszego okresu rozliczeniowego w przypadku gdy wskaźnik szkodowości w pierwszym 
okresie rozliczeniowym nie przekroczy 25%,
-  dla  trzeciego okresu  ubezpieczenia  przysługuje  zniżka 5% w stosunku  do  stawek  z 
pierwszego okresu ubezpieczenia w przypadku gdy wskaźnik szkodowości w pierwszym i 
drugim okresie rozliczeniowym (łącznie) nie przekroczy 25%.
Wskaźnik szkodowości dla celów udzielenia zniżki ustalany jest na ostatni dzień danego 
okresu rozliczeniowego za pełny okres rozliczeniowy.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  do projektu  umowy 
powyższej klauzuli wypowiedzenia.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4, pkt.1.
Z: 



Zamawiający zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o zajściu zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia 
informacji o tym zdarzeniu.
Na:
Zamawiający  zobowiązany  jest  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni 
roboczych  od  chwili  uzyskania  wiadomości  o  zdarzeniu  losowym  powiadomić 
Zakład Ubezpieczeń o jego wystąpieniu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4, 
pkt.1

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w projekcie umowy § 4, 
pkt.6.:

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niestosowania  zasady  proporcji  przy  naliczaniu 
odszkodowania,  jeżeli  suma  ubezpieczenia  okaże  się  niższa  od  wartości  faktycznej 
(odtworzeniowej lub rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego 
odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

10.Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  zapisu  w  zakresie  ubezpieczenia 
obligatoryjnie obejmuje szkody powstałe w wyniku:
Z:
15.zalania  w  następstwie  nieszczelnej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  a  także 
nieszczelnych łącz budynku oraz dachu, – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 złotych
Na:
15.zalania  w  następstwie  nieszczelnej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  a  także 
nieszczelnych łącz budynku oraz dachu, z wyłączeniem szkód, do których doszło 
na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych 
lub innych elementów budynku lub otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych 
– o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na 
powstanie szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

11.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu kradzieży zwykłej z 40.000,00zł 
na 10.000,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu kradzieży zwykłej.

12.Proszę o podanie przyczyn wypłaconych szkód i założonych rezerw.

Odpowiedź:  Obie rezerwy dotyczą szkody osobowej - utrzymanie dróg i ulic. Przyczyną 
wypłaconych odszkodowań są: kradzież, dewastacja, zalanie i huragan.

13.Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert z: 02.12.2015r. 
na 07.12.2015r.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  terminu  składania  ofert  z: 
02.12.2015r. na 10.12.2015r.



I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

14.Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  w  miejscu 
ubezpieczenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa   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:  Zabezpieczenia  przeciwpożarowe  w  miejscu  ubezpieczenia  są  zgodne  z 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag.

15.Czy  drewniane  konstrukcje  obiektów  są  zabezpieczone  powłoką  ogniochronną 
(impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); 
czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:  Drewniane  konstrukcje  obiektów  nie  są  zabezpieczone  powłoką 
ogniochronną i instalacja elektryczna nie jest prowadzona w niepalnych peszlach.

16.Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający  zamierza zgłosić w 
trakcie  trwania  umowy  do  ubezpieczenia  składowiska  odpadów,  sortownie 
odpadów,  biogazownie  itp.  ?  Jeśli  tak  to  prosimy  o  podanie  następujących 
informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedź:  W  ramach  SIWZ  nie  zostały  zgłoszone  do  ubezpieczenia  składowiska 
odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp.. W trakcie trwania umowy Zamawiający 
nie  zamierza  zgłaszać  do  ubezpieczenia  składowiska  odpadów,  sortowni  odpadów, 
biogazowni itp

17.Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2015 wystąpiły szkody powodziowe lub 
podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i  
jakie  podjęto  działania  przez  zamawiającego  lub  inne  jednostki  administracji 
rządowej  lub  samorządowej  mające  na  celu  istotne  obniżenie  ryzyka 
powodziowego.

Odpowiedź: W latach 1996 do 2015 nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia.

18.Prosimy  o  udzielenie  informacji  czy  przedmiotem  ubezpieczenia  są  budynki 
nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź:  Przedmiotem ubezpieczenia  nie  są  budynki  nieużytkowane,  wyłączone  z 
eksploatacji lub pustostany.

19.W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej,  prosimy  o  podanie  adresu  lokalizacji, 
opisanie  stanu  technicznego  i  konstrukcji,  określenie  wartości  i  stosowanych 
zabezpieczeń,  w  tym  przed  nieuprawnionym  wejściem  osób  trzecich,  powodów 
nieużytkowania,  planach  zamawiającego  co  do  przyszłości  obiektu,  oraz 
potwierdzenie, że:
- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 
zasilania,



-  gaśnice  oraz  inne  instalacje  ppoż.  znajdują  się  w  wyznaczonym  miejscu,  są 
sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta 
woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź:  Przedmiotem ubezpieczenia  nie  są  budynki  nieużytkowane,  wyłączone  z 
eksploatacji lub pustostany.

20.Prosimy  o  potwierdzenie,  że  mienie  przeznaczone  do  rozbiórki  pozostaje  poza 
ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Mienie przeznaczone do rozbiórki pozostaje poza ochroną ubezpieczeniową.

21.Wnosimy o zmianę poniższego zapisu:
Z:  W  przypadku  wystąpienia  szkód  po  każdorazowej  wypłacie  odszkodowania 
powodującej  zmniejszenie  sumy  ubezpieczenia  lub  limitu,  Wykonawca  nie  ma 
prawa odmowy doubezpieczenia mienia,  a doubezpieczenie po szkodzie będzie 
następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty.

Na:  W przypadku  wystąpienia  szkód  po  każdorazowej  wypłacie  odszkodowania 
powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia, Wykonawca nie ma prawa odmowy 
doubezpieczenia mienia, a doubezpieczenie  po  szkodzie  będzie  następowało 
według stawek wynikających ze złożonej oferty.

Odpowiedź: Brak zgody.

22.Wnosimy o usunięcie zapisu:
Jeżeli  w  ogólnych  warunkach  ubezpieczeń  Wykonawcy  znajdują  się  dodatkowe 
uregulowania,  z  których  wynika,  że  zakres  ubezpieczeń  jest  szerszy  od 
proponowanego przez Zamawiającego to uregulowania te zostają automatycznie 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Brak zgody.

23.Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu dla zalań w następstwie nieszczelnej 
stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz budynku oraz dachu do 
poziomu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Brak zgody.

24.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 projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,



 wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

 wyłączonych z eksploatacji,
 w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: Brak zgody.

25.Prosimy o dodanie poniższego zapisu dla kosztów przekwaterowania osób i mienia 
- ubezpieczyciel pokryje czynsz (opłatę) przez okres prawnego wyłączenia budynku 
(lokali) z użytkowania, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia powstania szkody i  
czynsz (opłatę) – sublimit na koszty przekwaterowania  20 000,00 PLN.  

Odpowiedź: Brak zgody.

26.Prosimy  o  udostępnienie  wykazu  sprzętu  elektronicznego  i  oprogramowania 
zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – brak 
załącznika nr 7 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ wkradł się błąd w numeracji załączników:
zamiast:  załącznik nr 7 powinno być:  załącznik nr 4 Oddzielnego wykazu 
sprzętu  elektronicznego  i  oprogramowania  Zamawiający  nie  załączał  do 
SIWZ.

27.Prosimy  o  informację,  czy  oprogramowanie  było  dotychczas  objęte  ochroną  w 
ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych?

Odpowiedź:  Tak,  oprogramowanie  było  dotychczas  objęte  ochroną  w  ramach 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

28.Odnośnie  klauzuli  lokalizacyjnej  prosimy  o  dodanie  zapisu:  pod  warunkiem,  że 
spełniają  one minimalne wymogi  dotyczące  zabezpieczeń przeciw pożarowych  i 
kradzieżowych określonych w ogólnych  warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Brak zgody.

29.Prosimy o potwierdzenie, że kl. prac budowlanych nie obejmuje szkód w wyniku 
prac naruszających konstrukcję nośną budynku oraz konstrukcję dachu.

Odpowiedź:  Klauzula  prac  budowlanych  obejmuje  wszystkie  prace  remontowo-
budowlane, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

30.Odnośnie kl. ograniczenia zasady proporcji, prosimy o zmianę wskaźnika z 130% 
na 120%.

Odpowiedź: Brak zgody.



31.Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 10.000 PLN  na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak zgody.

32.Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki i innych 
wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki i innych wartości pieniężnych.

33.Odnośnie kl. składowania prosimy o informację jakie mienie przechowywane jest 
przez Zamawiającego w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu 
oraz o jakiej wartości.

Odpowiedź: Środki obrotowe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku. Wartość około 
50.000 PLN.

34.Czy  w  okresie  ostatnich  3  lat  miały  miejsce  szkody  z  tytułu  zalania  mienia 
przechowywanego  bezpośrednio  na  podłodze  w  pomieszczeniach  położonych 
poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź:  W okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca szkody z tytułu zalania mienia 
przechowywanego  bezpośrednio  na  podłodze  w  pomieszczeniach  położonych  poniżej 
poziomu gruntu.

35.Prosimy o informację o przeprowadzonych remontach w budynkach których wiek 
przekracza 50 lat (ze wskazaniem daty oraz zakresu przeprowadzonych prac).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego wykazu, a jego przygotowanie przekracza 
ramy czasowe przetargu. 

36.Czy w chwili  obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji  
jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z 
użytkowania,  czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają 
pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji  
dachu? 

Odpowiedź:  W chwili  obecnej  na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji  nie 
trwają żadne inwestycje, budowy, remonty i modernizacje.

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

37.Prosimy  o  potwierdzenie  ,  że  w  kwestiach   nieuregulowanych  w  SIWZ  mają 
zastosowanie  dołączone  do  oferty  stosowane  przez  Wykonawcę 
Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia lub inne Wzorce Umowne stosowane 
przez Ubezpieczyciela. 



Odpowiedź: Zapisy w OWU Wykonawcy, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest 
węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.

38.Ponieważ  Wykonawca  posiada  w  ramach  prowadzonych   produktów  – 
wyspecjalizowane  ryzyko  OC  funkcjonariuszy  publicznych  –  prosimy  o 
wyodrębnienie  do  oddzielnego  zadania  Ochrony  ubezpieczeniowej  obejmującej 
odpowiedzialność cywilną osób:
- ubezpieczającego/ubezpieczonego w charakterze zarządcy jednostki;
- osób reprezentujących ubezpieczającego, pełnomocników i wszystkich 
pracowników z tytułu szkód spowodowanych przez nich w ramach wykonywanych 
czynności służbowych na rzecz ubezpieczającego;
- byłych osób reprezentujących ubezpieczającego, pełnomocników oraz 
pracowników jednostki, którzy zakończyli pracę u ubezpieczającego, z tytułu
   szkód spowodowanych przez nich w ramach wykonywania czynności służbowych 
na rzecz Ubezpieczającego/ubezpieczonego

Odpowiedź:  Brak  zgody.  Zamawiający  nie  jest  zainteresowany  proponowanym 
produktem.

39.Odnośnie ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych – prosimy o informację 
kto ma być ubezpieczonym.

Odpowiedź: Jak wyżej.

40.Prosimy  o  informację  kto  będzie  płatnikiem  składki  w  ubezpieczeniu  OC 
funkcjonariuszy publicznych.

Odpowiedź: Jak wyżej.

41.Prosimy  o  potwierdzenie,  że   w  zakres  czynności  Gminy  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: W zakres czynności  Gminy  objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję 
czasowego magazynowania  i składowania odpadów w tym niebezpiecznych 
- utylizacja odpadów

42.Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  zakres  ochrony  nie  będą  wchodziły  imprezy 
dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:  W  zakres  ochrony  nie  będą  wchodziły  imprezy  dotyczące  sportów 
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

43.Czy  w  zakres  prowadzonej  działalności  wchodzi  gospodarka  mieszkaniowa  i 
gospodarowanie lokalami użytkowymi? 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: 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. 

44.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? 
Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź:  Przedmiotem  działania  gminy  nie  jest  prowadzenie  usług  w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej.

45.Prosimy   o  wyjaśnienie,  czy  wartość  odszkodowań  (ujęta  w  tabeli)  została 
przypisana  do Roku według daty wypadku, daty zgłoszenia szkody czy też może 
daty wypłaty odszkodowania

Odpowiedź:  Wartość odszkodowań (ujęta w tabeli) została przypisana  do Roku według 
daty wypadku.

III.Ubezpieczenie NNW:

46.Czy do ubezpieczenia zostaną zgłoszone osoby w wieku powyżej 67 lat?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone osoby w wieku powyżej 67 lat.

IV. Ubezpieczenia komunikacyjne:

47.Prosimy  o  wprowadzenie  do  zapisu  zakresu  ubezpieczenia  autocasco  w  pkt 
odnośnie – brak amortyzacji części –
Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w:
a)  ogumieniu,  akumulatorze,  elementach  ciernych  układu  hamulcowego  (klocki, 
szczęki,  tarcze,  bębny),  elementach  ciernych  układu  sprzęgła  (tarcza,  docisk), 
elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) 
uwzględnia  się  indywidualne  zużycie  eksploatacyjne  –  stosownie  do  stanu  tych 
elementów,

Odpowiedź: Brak zgody.

48.Prosimy o wprowadzenie do pkt koszty holowania pojazdów limitów zgodnie z OWU 
Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Brak zgody.



49.Prosimy o wykreślenie z kl obligatoryjnych odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych 
klauzuli potrąceń amortyzacyjnych.

Odpowiedź: Brak zgody.

50.Prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego ubezpieczenia Autocaso i NNW 
kierowców i pasażerów.

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy.

51.Prosimy  o  podanie  w  SIWzie  które  klauzule  fakultatywne  mają  dotyczyć 
ubezpieczeń komunikacyjnych

Odpowiedź:  Klauzula funduszu prewencyjnego, klauzula niezawiadomienia w terminie o 
szkodzie i klauzula ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

52.Prosimy o dosłanie zaświadczeń komunikacyjnych o szkodowość klienta od roku 
2012. 

Odpowiedź: Załącznik nr 6 SIWZ.

53.Prosimy o informację w jaki sposób jest wykorzystywany pojazd o nr rejestracyjnym 
nr PCT77LE marki AUTOSAN , czy wykonuje czy wykonywane są nim transporty 
międzynarodowe?

Odpowiedź: Pojazd marki Autosan wykorzystywany jest do przewozu uczniów po terenie 
RP.

54.Prosimy  o  informację  czy  w  wykazie  pojazdów  są  pojazd  wolnobieżne 
gąsienicowe?

Odpowiedź: W wykazie pojazdów nie ma pojazdów wolnobieżnych gąsienicowych.

55.Prosimy  o  informację   czy  pojazdy  typu  „równiarka  dróg  leśnych  i  polnych”  to 
pojazdy z własnym silnikiem zamontowanym na nadwoziu pojazdu na czy też są 
podczepiane do innego pojazdu w celu wykonywania pracy.

Odpowiedź: Pojazdy typu "równiarka dróg leśnych i polnych" są przyczepami.

V. W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

56.Wnosimy  o  wskazanie  wszystkich  jednostek  i  lokalizacji  dotychczas  nie 
ubezpieczanych.

Odpowiedź: Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia wszystkie jednostki i lokalizacje.



57.Prosimy  o  jednoznaczne  potwierdzenie,  że  podana  szkodowość  obejmuje 
wszystkie  aktualnie  zgłoszone  do  ubezpieczenia  lokalizacje  oraz  lokalizacje,  w 
których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  podana  szkodowość  obejmuje  wszystkie 
aktualnie  zgłoszone  do  ubezpieczenia  lokalizacje  oraz  lokalizacje,  w  których 
ubezpieczający prowadzi działalność

58.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  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 w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  mienia od 
kradzieży z włamaniem oraz odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na 
lata 2016-2018.

59.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  przedmiot  ubezpieczenia  objęty  niniejszym 
postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach dotychczasowych 
umów.

60.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 oraz 
odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Franszyza integralna 300 PLN, redukcyjna - brak, udział własny - brak.

61.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 wyjaśnia, że nie wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza 
zakresem  ubezpieczenia  w  dotychczasowych  umowach  ubezpieczenia,  lub  które 
przekraczały określone w dotychczasowym programie limity.

62.Prosimy o informację wg. stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o 
szkodowości Zamawiającego?



Odpowiedź:  Informacja o szkodowości  została sporządzona w dzień 02.11.2015r. i  na 
dzień 10.11.2015r.

63.Prosimy  o  wskazanie  przyczyn  szkód  zaistniałych  w  okresie  ostatnich  3  lat, 
zwłaszcza rezerwy z ubezpieczenia OC na kwotę 66.293,60 PLN.

Odpowiedź:  Obie rezerwy dotyczą szkody osobowej - utrzymanie dróg i ulic. Przyczyną 
wypłaconych odszkodowań są: kradzież, dewastacja, zalanie i huragan.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki


