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Znak sprawy: I.271.4.2019.GK 

 

                                                                                                     Biała Podlaska 08.04.2019r 

 

                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łomazy wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia  zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łomazy wraz 

z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań 

dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

Pytanie 1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Łomazy wystąpiło ryzyko powodzi? 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 20 lat 

na terenie Gminy Łomazy nie występowało ryzyko powodzi. 

Pytanie 2. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach 

zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):  

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę 
wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, 
strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania 
przestrzennego) 
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w 
przypadku  przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub 
uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli 
piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.  
 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lokalizacje wykazane do 

ubezpieczenia nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią.  

Pytanie 3. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały 

wykonane następujące remonty: 

a)    Wymiana instalacji elektrycznej,  
b)    Wymiana pokrycia dachowego,  
c)    Wymiana konstrukcji dachu,  
d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  
e)    Wymiana stolarki okiennej,  
f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  
g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa  
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Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że  remonty budynków są 
dokonywane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.  

Pytanie 4. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wykaz 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1e do 

SIWZ zakładka nr 4. Zakres ochrony zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń. 

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. 

Pytanie 6. Czy Gmina zarządza lub administruje  wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów? 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje i dookreśla, że zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 

posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 

składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem, za wyjątkiem PSZOK. Nie dotyczy to Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, działa na terenie Gminy Łomazy. PSZOK obsługiwany jest przez 

pracowników Gminy (regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej 

www.lomazy.pl). PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje 

wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców 

Gminy, które są na terenie zakładu tymczasowo magazynowane. Kompleksową usługą 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Łomazy (w tym z 

PSZOK) zajmuje się podmiot zewnętrzny (nie objęte niniejszym postępowaniem). 

 

Pytanie 7. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 
10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN. 
 
 
Pytanie 8. Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:  

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczo-
nego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)  
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania 
budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
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- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpie-
czeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i 
wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia 
praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolo-
wego; 
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztory-
sów; 
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 
podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rze-
czy; 
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonali-
zacji, automatyzacji; 
- wynikające z działalności reklamowej; 
- związane ze stosunkiem pracy; 
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 
 

Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża  zgody na dokonanie 

żadnych zmian  w treści  SIWZ  w zapytywanym zakresie. 

 
Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w 
treści SIWZ.  
 
 Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie ASS dotyczy jedynie pojazdów 
osobowych oraz ciężarowych dmc do 3,5t 
 
 Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 11. Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących AC: 

- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego części przez zwierzęta, gryzonie 
- uszkodzeniu lub zniszczeniu opon bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szkód 
eksploatacyjnych) 

Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża  zgody na dokonanie 

żadnych zmian  w treści  SIWZ  w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 12. Wykreślenie poniższego zapisu dotyczącego bezskładkowego ubezpieczenia 

Assisntance: 

 Zakres terytorialny: RP + Europa; 
 Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować następstwa wypadku, kradzieży pojazdu (wymóg 

minimalny - o ile do kradzieży pojazdu doszło w odległości co najmniej 50 km od siedziby lub 
miejsca zamieszkania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), awarii i innych zdarzeń, takich jak 
zatrzaśnięcie klucza lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, zagubienie lub 
zniszczenie takiego klucza lub urządzeń, użycia niewłaściwego paliwa lub jego braku, bez 
względu na odległość od siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego; 
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 Zakres świadczeń (minimum): 
1) informacja serwisowa o sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i 
możliwościach naprawy, o możliwościach zlecenia przyjazdu pomocy drogowej w celu 
podjęcia próby naprawy pojazdu na miejscu albo przetransportowania do warsztatu oraz o 
możliwościach (minimum na terenie RP) wynajęcia pojazdu zastępczego, 
2) przekazanie na zlecenie Ubezpieczonego wiadomości wskazanej przez niego osobie, 
3) świadczenie bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczonego lub miejsca jego 
zamieszkania, minimum w odniesieniu do awarii i wypadku), 
4) holowanie pojazdu, 
5) próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, 
6) wynajem pojazdu niezwłocznie zastępczego po wypadku, po awarii oraz po kradzieży 
pojazdu (minimum na terenie RP). 
 
I zastąpienie poniższym zapisem 

Przedmiot ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia 

poszczególnych świadczeń i usług - zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance 

danego Ubezpieczyciela dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco. 

Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża  zgody na dokonanie 

żadnych zmian  w treści  SIWZ  w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU 

wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają 

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

 

 Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 

przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 

wysokości niż limit określony w SIWZ). 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że limity odpowiedzialności 

wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie 

niniejszego zamówienia za wyjątkiem limitów określonych dla ubezpieczenia mienia od 

kradzieży z włamaniem i rabunku – załącznik 1a do SIWZ pkt. 2.4. 

 

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za 

zgodą obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy) 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 16. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 16-04-2019r.  
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

przesunięcie terminu otwarcia ofert na 16.04.2019r. Termin otwarcia został przesunięty 

zgodnie z  wyjaśnieniami nr 1 do SIWZ na dzień 12.04.2019r. 

 

Pytanie 17. W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód oraz 

prosimy o potwierdzenie braku szkód dla części IV. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie wykazane do 

ubezpieczenia w części IV jest nowe i nie było do tej pory ubezpieczane. Do dnia 

dzisiejszego nie wystąpiła żadna szkoda. 

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do 

aktualnego przeznaczenia. 

 

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

   Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia ppoż 

zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

posiadają aktualne przeglądy. 

 

Pytanie 21. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
II. budynki przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 

 
  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie 
zgłoszono budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynków 
przeznaczone do rozbiórki. 
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Pytanie 22. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) mienie wyłączone z eksploatacji 
b) pustostany 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.  
 
  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie 
zgłoszono mienia wyłączonego z eksploatacji i pustostanów. 
 
Pytanie 23. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie; 

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  

-jednostkowych sum ubezpieczenia, 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, 

inne? 

-sposobu ich zabezpieczenia 

-podanie przyczyny ich wyłączenia, 

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 

 
  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie 
zgłoszono mienia wyłączonego z eksploatacji i pustostanów. 

 

 

Pytanie 24. W odniesieniu do mienia nieużytkowanego, pustostanów, budynków w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego). 
 
  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie 
zgłoszono mienia nieużytkowanego, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym 
stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki. 
 

 
Pytanie 25. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia 

na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan techniczny obiektów 

budowlanych jest dobry i zadowalający.  

Pytanie 26. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o 
wskazanie różnic 
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w 
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 
wskazanie 
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia  
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 Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń 

posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że 

zakres ubezpieczenia obejmował ryzyka nazwane. 

W ubezpieczeniu mienia  od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązywały 

franszyzy i udziały własne: 

 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Franszyza integralna: brak, Franszyza redukcyjna i udział własny - brak 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak; 
w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak 
w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza 
redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia 
ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy 
redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak 
czyste straty finansowe: franszyza integralna 100 zł 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Franszyza integralna – brak,  
Franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

 

 

Pytanie 27. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o rozszerzenie o zapis: 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego 

niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego” 

 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża  zgody na dokonanie żadnych 

zmian  w treści  SIWZ  w zapytywanym zakresie. 

 
Pytanie 28. Prosimy o wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe w ubezpieczanym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji”. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża  zgody na dokonanie żadnych 

zmian  w treści  SIWZ  w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie klauzuli katastrofy budowlanej  

z ochrony wyłączone będą szkody:  

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu 

wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;  

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego, informuje, że w ramach klauzuli 

katastrofy budowlanej nie będzie ochrony dla szkód:  

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub 

remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;  

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
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Pytanie 30. W odniesieniu do zapisu: Zakres ubezpieczenia: „Ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego (…)” prosimy o dopisanie 

sformułowania: „z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego 

Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych 

postanowień 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach 

nieuregulowanych  w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają  

ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

 

Pytanie 31. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk i zapisu: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych 

warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. 

Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w 

wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”, prosimy o potwierdzenie, że zapis ten 

dotyczy wyłącznie przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń 

zakresowych określonych w OWU Wykonawcy.  

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 32. Prosimy o obniżenie klauzuli katastrofy budowlanej do 2 500 000 zł. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 33. Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych do katalogu 

klauzul fakultatywnych.  

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 34. W odniesieniu do księgozbiorów i materiałów archiwalnych prosimy o 

potwierdzenie, że wśród nich nie znajdują się starodruki i tzw. „białe kruki” 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 35. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności zbiorów i eksponatów 

muzealnych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina nie wykazała do 

ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych. 

Pytanie 36. W odniesieniu do zbiorów i eksponatów muzealnych wnioskujemy o zastosowanie 

podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego). 
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  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina nie wykazała do 

ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych. 

 

Pytanie 37. Prosimy o podanie wartości i wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina nie wykazała do 

ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych. 

 

Pytanie 38. Prosimy o podanie wartości i wykazu mienia o charakterze zabytkowym lub 

znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków. 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że informacje dotyczące 

budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków dostępne są pod adresem: 

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//1u182.pdf   

 

Pytanie 39. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli strajków i zamieszek.  

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 40. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w nasadzeniach (terenach 

zielonych) 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 41. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka - działania człowieka; kradzieży z włamaniem, 

rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, 

dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, 

zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku) bądź innego 

odpowiadającego Zamawiającemu. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 42. Dot. Klauzuli przechowywania mienia - Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości 

mienia poniżej poziomu gruntu. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że poniżej poziomu gruntu 

znajdują się przepompownie oraz urządzenia oczyszczalni ścieków i ujęcia wody, wartość 

wynosi ok. 1 000 000,00 zł.  

 

Pytanie 43. W zawiązku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu 

przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody 

materialnej lub niematerialnej…”) prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie 

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1u182.pdf
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prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego 

odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że jako przeszkodę 

niematerialną określa się np. złamanie kodu zamka szyfrowego. 

 

Pytanie 44. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli rozmrożenia 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 45. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli wyłączenia ryzyka z 

eksploatacji. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 46. Prosimy o wyłączenie klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych. 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 47. Klauzula miejsc ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że przyszłe lokalizacje 

włączane do ubezpieczenia będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadały aktualne 

przeglądy i badania. 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 48. W odniesieniu do klauzuli robot budowlano – montażowych prosimy o jej 

rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w 

związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót 

budowlano – montażowych pod warunkiem, że prace te: 

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 

których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach 

wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak 

również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia 

takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.” 

 

  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 49. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca 

ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
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  Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie od 1996r. na 

terenie Gminy nie występowała powódź i lokalne podtopienia . 

 

Pytanie 50. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz 

informację na temat wysokości poniesionych strat, 

 

  Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania 49.  

 

Pytanie 51. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia.  

 

  Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania 49. Pełnomocnik Zamawiającego 

informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 

powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Pytanie 52. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł dla szkód spowodowanych 

przez wodę pochodząca z topnienia śniegu i/lub lodu. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł dla szkód spowodowanych przez wodę 

pochodząca z topnienia śniegu i/lub lodu. 

 

Pytanie 53. Odnośnie zapisu dot. Likwidacji szkód pkt. 5 „…Dokonanie przez Wykonawcę 

lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 

szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.” Prosimy o zmianę zapisu na 

„…Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie” 

 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 
 
Pytanie 54. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 55. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 

zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w 

związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 

innym ich przetwarzaniem. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje i dookreśla, że zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 

posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
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składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem, za wyjątkiem PSZOK. Nie dotyczy to Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, działa na terenie Gminy Łomazy. PSZOK obsługiwany jest przez 

pracowników Gminy (regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej 

www.lomazy.pl). PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje 

wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców 

Gminy, które są na terenie zakładu tymczasowo magazynowane. Kompleksową usługą 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Łomazy (w tym z 

PSZOK) zajmuje się podmiot zewnętrzny (nie objęte niniejszym postępowaniem). 

 
Pytanie 56. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z 

użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, 

prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie 

zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody 

regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 59. W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o 

potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia 

wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i 

ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 60. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. W przypadku odpowiedzi 

negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie, limit odpowiedzialności zgodny z treścią 

SIWZ. 

 
Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem 
pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w pojazdach pozostawionych na 
nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez 
ubezpieczającego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 63. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o : 

a) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, 
motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
b) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:  „ … z włączeniem szkód powstałych 
podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że  pokaz jest organizowany przez firmę 
profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.” 
 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że odnośnie szkód 
wyrządzonych z tytułu organizacji imprez ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące 
sporty motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie 
maksymalnej prędkości, jednocześnie informuje, że na chwilę obecną nie organizuje 
imprez z pokazem sztucznych ogni. Pokazy zawsze są organizowane przez firmę 
profesjonalnie zajmującą się ich organizowaniem. 

 
Pytanie 64. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o 
potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane 
jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z 
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. 
żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, 
sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le 
parkur, kitesurfing.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza 
 
Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie 

obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli 

Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie 

Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.  

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 
Pytanie 66. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne 
ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych 
umowach. 
 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ubezpieczeniu mienia  

od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązywały franszyzy i udziały własne: 

 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Franszyza integralna: brak, Franszyza redukcyjna i udział własny - brak 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak; 
w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak 
w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza 
redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia 
ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy 
redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak 
czyste straty finansowe: franszyza integralna 100 zł 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Franszyza integralna – brak,  
Franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

 
 

Pytanie 67. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy 
Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 
wskazanie. 

 
 Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń 

posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że 

zakres ubezpieczenia obejmował ryzyka nazwane. 

 
Pytanie 68. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami 
publicznymi prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia 
odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata 
kolejne? 

 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan techniczny dróg 
publicznych jest dobry i zadowalający. Remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane 
w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Informacja o planowanych remontach, 
inwestycjach i przebudowach dostępna jest w planach budżetowych gminy dostępnych 
pod adresem: https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61  

 
Pytanie 69. Prosimy podanie opisu konstrukcji, rok budowy, ilość przęseł, rozpiętość przęseł, 
schemat statyczny, stan techniczny - ocena z ostatniego przeglądu, stan izolacji – ocena z 
ostatniego przeglądu, czy zastosowano dodatkowe zabezpieczenia? (monitoring?) oraz wartości 
obiektów mostowych. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina Łomazy nie posiada 
obiektów mostowych. 

 
Pytanie 70. W odniesieniu do OC za  produkt….  -prosimy o wyłączenie z zakresu szkody 
powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii 
gąbczastych. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ 
szkody powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych 
encefalopatii gąbczastych są wyłączone. 
 
Pytanie 71. W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
w wysokości 100 00,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.  
 

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ 
szkody powstałe w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych 
encefalopatii gąbczastych są wyłączone. 
 

 
Pytanie 72. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez 

bezpańskie zwierzęta (głównie psy). W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

  

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie, limit odpowiedzialności zgodnie z zapisami 

określonymi w SIWZ. 

 
Pytanie 73. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli automatycznego 
pokrycia OC. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 
 

Pytanie 74. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe 
lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi 
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 

Pytanie 75. Prosimy o wyłączenie klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów z 

klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu OC. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 
Pytanie 76. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem nie będą objęte 

szkody powstałe wskutek przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia 

odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

 

Pytanie 77. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wskutek przeniesienia chorób 

zakaźnych i zakażeń. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności. 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie, limit odpowiedzialności zgodnie z zapisami 

określonymi w SIWZ. 

 
Pytanie 78. Odnośnie OC za szkody związane z przeniesieniem ognia i szkody wyrządzone przez 

wybuch prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie, limit odpowiedzialności zgodnie z zapisami 
określonymi w SIWZ. 

 
Pytanie 79. Prosimy o wykreślenie Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do 

wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.  

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 
Pytanie 80. Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W 

razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko 

dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, 

ubezpieczony)”.) z zakresu ubezpieczenia OC. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę. 

 
Pytanie 81. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC poniższych zapisów w 

Postanowieniach obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia. 

 

„W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu 
do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień 
określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i 
zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych 
fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla 
zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy 
rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej 
ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

  

Pytanie 82. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 83. Części III zamówienia wnioskujemy o zmniejszenie świadczenia z tytułu zwrotu 

kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami 

pomocniczymi –koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi 

i środkami pomocniczymi z 40% na 30%. 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie 

 

Pytanie 84. W kosztach leczenia o zmianę zapisów z zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za 

granicą na zwrot kosztów leczenia na terenie RP. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 85. Zmianę zapisów dla świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w 

szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem umowa 

ubezpieczenia z „70 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu maksymalnie przez okres 

90dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia”  zapis na „50zł za każdy dzień pobytu licząc od 

3 dnia pobytu maksymalnie przez okres 90dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia”. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z treścią SIWZ 
zapis otrzymał brzmienie: świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, 
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 
50,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie 
rocznego okresu ubezpieczenia. 
 

 

Pytanie  86. Z zakresu podstawowego o usunięcie zapisu „ Zakres ubezpieczenia obejmuje także 

zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty 

przytomności” a wprowadzenie zapisu” Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar 

mózgu” 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

 

                                                                                                                                Anna Korszeń 
                Dyrektor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 

 

 


