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Gryfino, 30 sierpnia 2018 r. 
 
 
Oznaczenie sprawy: RI.2720.13.2018.SD 
         
 

       Uczestnicy postępowania 
       wszyscy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1,2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w 
związku z ww. postępowaniem oraz modyfikację SIWZ:  

 

PYTANIA OD WYKONAWCY I 
 
CZĘŚĆ 1 PYTAŃ  
 
I część zamówienia  
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
 
1) Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – opisowo i 
kwotowo 
Odp. 
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości rzetelnego udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie w terminie 
trwania postępowania z racji prowadzenia ewidencji wartości mienia przyporządkowanej do jednostki 
organizacyjnej, a nie do budynku i lokalizacji. Nie ma zatem możliwości podania wartości PML. Można jedynie 
stwierdzić, że budynkiem o największej wartości, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ jest budynek przy ul. 
Łużyckiej 91 w Gryfinie o wartości 5 606 262,54 zł  
 
2) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów. 
Odp.  
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / 
wyłączonych z eksploatacji / pustostanów. 
 
3) W przypadku braku zgody na pyt. 5) w odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:  
a) Prosimy o dokładny  wykaz budynków zawierający dane:  adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu 
technicznego. 
b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów. 
c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?  
d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 
e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od  źródła zasilania ? 
f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do 
rejestru zabytków ? 
g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 
h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne 
wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.  
i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanach 
Odp. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / 
wyłączonych z eksploatacji / pustostanów. 
 
4) W przypadku braku zgody na pyt. 5) prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ 
wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów  według wartości rzeczywistej. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / 
wyłączonych z eksploatacji / pustostanów. 

 
5) Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla  obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / 
wyłączonych z eksploatacji / pustostanów. 

 
6) Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy 
kwotowo – procentowej  dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / 
wyłączonych z eksploatacji / pustostanów. 
 
7) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do 
aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż  budynki zgłaszane do ubezpieczenia użytkowane są zgodnie z wymogami przepisów 
prawa, w tym zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
 
8) Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych zasilających 
instytucje i budynki. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż  do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych zasilających 
instytucje i budynki (brak na budynkach tego typu urządzeń). 
 
9) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych 
zasilających instytucje i budynki. 
Odp. 
Nie dotyczy w związku z odpowiedzią do pkt 8. 
 
10) Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 
lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat 
nie wystąpiły powódź lub lokalne podtopienia. 
 
11) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych 
w związku  z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w 
związku  z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów. 
 
 
12) 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. 
Odp. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż przewidywany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, za wyjątkiem drobnych usług 
medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych w szczególności placówek opiekuńczo 
wychowawczych, domów pomocy społecznej. 
 
 
13) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
Odp.  
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
 
14) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:  
1. Szkodach z ostatnich trzech lat: 
1) Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 
2) Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 
3) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach) 
2. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 
1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo 
użytkowania dróg, 
2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, 
3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków) 
3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku 
wymagana jest informacja  o tych  podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie realizowanych zleceń. 
4. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacje o szkodach zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ, w tym również o 
szkodach z tytułu zarządzania drogami (oznaczone jako szkody z Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia). 
Zamawiający wyjaśnia, iż: 

1) w zakresie częstotliwości objazdów: przeprowadza się przeglądy bieżące dróg każdorazowo w ramach 
objazdów i po każdym wydarzeniu nietypowym np. duża ulewa, powódź; rezultat przeglądu odnotowuje 
się w Dzienniku objazdu dróg. 

2) Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia: do 2 godzin, 
3) Sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia: stawianie znaków ostrzegawczych, zabezpieczenie ubytków, inne 

roboty interwencyjne. 
Usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym. Od podmiotów takich 
wymaga się posiadania i przedłożenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń. 
Powiat zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie jest zobowiązany do sporządzania i posiadania aktualnego 
raportu o stanie dróg. Dane w tym zakresie odnotowywane są w rocznych przeglądach dróg (przeprowadzane 
zgodnie z ustawą prawo budowlane). 
 
 
15) Prosimy  o potwierdzenie, że oczekiwany zakres ubezpieczenia nie obejmuje  odpowiedzialności cywilnej za 
produkt.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekiwany zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. odpowiedzialność z tytułu prowadzenia 
działalności oświatowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej z włączeniem odpowiedzialności za stołówki 
oraz jadalnie. 
 
16) Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie OC za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym nie obejmuje szkód rzeczowych, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdów, ich 
wyposażenia lub rzeczy w nich pozostawionych, a także wartości pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentów, 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż rozszerzenie OC za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym nie obejmuje szkód rzeczowych, polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdów, ich 
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wyposażenia lub rzeczy w nich pozostawionych, a także wartości pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentów, w 
ramach prowadzenia parkingów strzeżonych. 
 
17) Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela ( Wykonawcy ). 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 
18) Prosimy udostępnienie czytelnego załącznika dotyczącego szkodowości Zamawiającego za ostatnie 3 lata z 
tytułu ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie - poprzez przekazanie 
zmodyfikowanego/poprawionego Załącznika nr 3. 
 
 
 
CZĘŚĆ 2 PYTAŃ Wykonawcy 
 
19) Prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie samochodów osobowych oraz 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5T i ładowności do 2,.5T 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
20) W ramach ubezpieczenia assistance prosimy o wprowadzenie limitu na pokrycie kosztów holowania poza 
terenem RP do 200 km. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza w ramach ubezpieczenia assistance wprowadzenie limitu na pokrycie kosztów 
holowania poza terenem RP do 200 km. 
 
21) W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.09.2018 r. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. i stosowną informację o 
modyfikacji terminu zamieszcza na swojej stronie internetowej. 
 
 
 
PYTANIA OD WYKONAWCY II 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli automatycznego pokrycia. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie za wyjątkiem środków 
obrotowych i mienia osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia lub takie mienie, którego wartość 
wzrosła wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego 
z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu 
wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn 
i urządzeń. 
2. Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, o którym mowa w pkt. 1 o ile fakt nabycia lub 
wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 60 dni od daty przyjęcia 
nowonabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.  
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3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia został 
określony w umowie. 
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie 
niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w określonym w pkt 2 terminie. 
5. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o limit wynikający z klauzuli automatycznego pokrycia. 
6. Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu ustalonego w pkt 3 limitu może mieć miejsce 
na podstawie indywidualnego wniosku Ubezpieczającego oraz pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela, 
z zastrzeżeniem, że początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego mienia nastąpić 
może najwcześniej od dnia złożenia wniosku. 
7. Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie 
 w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 
8. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni  
po zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych. 
Odp. 
Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc? 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod 
następującymi warunkami: 
1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie zabezpieczeń określone 
w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym 
 w umowie. 
2. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela 
określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. 
W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności 
za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowywanie poniższej klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod 
następującymi warunkami: 
1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie zabezpieczeń określone 
w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym  w umowie. 
2. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela 
określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. W 
przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli ubezpieczenia terroryzmu? 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu. 
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, 
indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw 
społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych 
lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania  
jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów. 
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia został określony w umowie. 
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5. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 10%, 
nie mniej niż 5 000,00 PLN. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowywanie poniższej treści klauzuli ubezpieczenia terroryzmu: 
1.  Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu. 
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, 
indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw 
społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych 
lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania  
jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów. 
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia został określony w umowie. 
5. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 5%, 
nie więcej niż 2 000,00 PLN 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych? 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem 
prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace: 
- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować 
zagrożenie stabilności budynku. 
2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane 
z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co 
najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, 
a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo 
po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy. 
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń 
wymienionych w zakresie OWU oraz SIWZ. 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 
500.000,00 PLN 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowywanie poniższej treści klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych: 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem 
prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace: 
- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować 
zagrożenie stabilności budynku. 
2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane 
z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co 
najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, 
a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo 
po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy. 
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń 
wymienionych w zakresie OWU oraz SIWZ. 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 
500.000,00 PLN na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych; dla pozostałego 
mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej? 
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Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o 
szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich 
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych 
i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, 
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną  
i integralną część budynku, 
c) awarii instalacji. 
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki 
lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 1.000.000,00 PLN. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli katastrofy budowlanej 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. W granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek 
katastrofy budowlanej. 
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich 
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i 
obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, 
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną  i integralną 
część budynku, 
c) awarii instalacji. 
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia 
oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 1.000.000,00 PLN. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli składowania? 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych 
w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane powyżej 14 cm nad 
podłogą znajdująca się poniżej poziomu gruntu. 
Odp. 
Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie limitu dla klauzuli składowania? W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
proszę o podanie limitu. 
Odp. 
Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
Pytanie 8 
Czy budynki zgłaszane do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? W przypadku pojedynczych budynków 
wpisanych do rejestru zabytków proszę o ich wskazanie. 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
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zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie - poprzez przekazanie 
informacji o budynkach ujętych w wykazie załącznika do SIWZ, które są zabytkami. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli wandalizmu? 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako zniszczenie 
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia działające 
z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia, przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód 
estetycznych polegających w szczególności na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów 
i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu oraz szkód w elementach szklanych lub ceramicznych. 
2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,00 PLN 
Odp. 
Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli szkód estetycznych (graffiti)? 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające  
na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych 
na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 
2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 10.000,00 PLN. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej klauzuli szkód estetycznych (graffiti): 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, 
zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez 
osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 
2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 10.000,00 PLN. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej treści klauzuli kradzieży zwykłej? 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży 
zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.  
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek: 
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. 
3. Niniejsza klauzula nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.  
4. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi 10.000,00 PLN. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza włączenie poniższej klauzuli kradzieży zwykłej. 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży 
zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.  
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek: 
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. 
3. Niniejsza klauzula nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych.  
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4. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi 10.000,00 PLN. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu Załącznik numer 1 część II Ubezpieczenia komunikacyjne pkt I ppkt 6  
treść zapisu: Zestawienie pojazdów zgłoszonych do Ubezpieczenia – załącznik nr 2. Automatycznego objęcie 
ochroną pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 2. Automatyczne objęcie ochroną pojazdów 
nabytych w drodze prawomocnego orzeczenia sądu (przepadek pojazdów na rzecz Powiatu), okres ubezpieczenia 
12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu (niezależnie od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia). 
Proponujemy zapis: Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 2. Automatycznego 
objęcie ochroną pojazdów nabytych w drodze prawomocnego orzeczenia sądu (przepadek pojazdów na rzecz 
Powiatu), okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu (zgłoszenia pojazdu 
do ubezpieczenia musi nastąpić nie później niż w dniu uprawomocnienia sią postanowienia sądu). 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zmianę Zapisu Załącznik nr 1, Część II Ubezpieczenia komunikacyjne pkt I, ppkt 6 na 
poniższy: 
Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – załącznik nr 2. Automatycznego objęcie ochroną pojazdów 
nabytych w drodze prawomocnego orzeczenia sądu (przepadek pojazdów na rzecz Powiatu), okres ubezpieczenia 
12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu (zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia musi 
nastąpić nie później niż w dniu uprawomocnienia sią postanowienia sądu). 
 
Pytanie nr 13 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 4 klauzule fakultatywne: Uznanie 
deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, 
w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum 
ubezpieczenia pojazdów. 
Proponujemy zapis: Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów (wartość zadeklarowana 
odpowiada wartości rynkowej pojazdu) i przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku 
szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia 
pojazdów. 
Odp 
Zamawiający dopuszcza zmianę Zapisu Załącznik nr 1, Część II ubezpieczenia komunikacyjne, III Ubezpieczenie 
autocasco, pkt 9, klauzula C) na poniższy: 
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów (wartość zadeklarowana odpowiada wartości 
rynkowej pojazdu) i przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej 
wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów. 
Tym samym zmienia się zapis Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 4 klauzule fakultatywne na poniższy 
 
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów (wartość zadeklarowana odpowiada wartości 
rynkowej pojazdu) i przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej 
wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów. 
 
 
 
 
PYTANIA OD WYKONAWCY III 
 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a 
także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. ). 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż  przewidywany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, za wyjątkiem drobnych usług 
medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych w szczególności placówek opiekuńczo 
wychowawczych, domów pomocy społecznej. 
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2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż przewidywany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, za wyjątkiem drobnych usług 
medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych w szczególności placówek opiekuńczo 
wychowawczych, domów pomocy społecznej. 
 
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 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. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 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.  
 
4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony 
ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, 
lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ochrony nie obejmuje szkód 
związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie 
maksymalnej prędkości. 
 
 
5. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty 
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w 
sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami 
 
 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 
ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakresem ochrony nie będą 
obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, 
rafting, canyoning itp. 
 
 
7.   Prosimy o wykaz poprawnej szkodowości – podana w SIWZ jest nie czytelna 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie -  poprzez przekazanie 
zmodyfikowanego/poprawionego Załącznika nr 3. 
 
8. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - 
jednostki podległe. 
Odp. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki podległe Ubezpieczonego - Powiatu 
Gryfińskiego 
 
 
9. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie 
franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka 
zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC. 
W zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których dotyczy szkodowość (z których wystąpiły 
szkody) obowiązywały następujące franszyzy i udziały własne: 
(1) W okresie ubezpieczenia 01.10.2016 – 30.09.2018 
Franszyzy, udziały własne: brak 
(2) W okresie ubezpieczenia 01.10.2014 – 30.09.2016 
Franszyzy, udziały własne: brak 
 
 
10.  Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
11.  Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której 
zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
12.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w 
żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
13.  Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej 
Zelandii. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
14.  Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności ochrona nie obejmuje szkód ubezpieczanych w ramach 
systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
15.  Prosimy o dopisanie w klauzuli miejsc ubezpieczenia, iż dotyczy wyłącznie terenu RP. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
16.  Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli warunków i taryf do OC działalności. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie przedmiotu zamówienia nie ma takich zapisów. 
 
 
17.  Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, a więc 
będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
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w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 
18.  Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami 
nieruchomości komunalnych. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości 
komunalnych (w rozumienie ustawy o samorządzie gminnym). 
 
19. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia 
nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
20. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych 
encefalopatii gąbczastych. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
 
 
21. 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.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy SIWZ (w tym m.in. Załącznik nr 1) nie odnosi się do ww. regulacji. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, iż jeżeli za działania osób trzecich będzie można przypisać odpowiedzialność 
Ubezpieczonym, zakres ochrony będzie to uwzględniał. 
 
22. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym 
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, 
niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy 
szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w 
przypadku winy umyślnej). 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy SIWZ (w tym m.in. Załącznik nr 1) nie odnosi się do ww. regulacji. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, iż jeżeli zajdzie możliwość zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do 
bezpośredniego sprawcy szkody (jeżeli będzie nim osoba inna niż ta wobec której regres został zniesiony na 
podstawie włączonej fakultatywnej klauzuli reprezentantów), taka możliwość nie zostaje wyłączona. 
 
 
23. 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. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
24. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane 
przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu 
stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ nie zawiera powyższych zapisów. 
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25. Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych 
ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, 
kontraktowej), dla której określono sumę gwarancyjną.  
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że: 
a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej 
b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów 
określonych dla pozostałych ryzyk. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie suma 
gwarancyjna oraz wskazane podlimity zgodnie z zapisami SIWZ dla zdefiniowanych podstaw ubezpieczonej 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 
1. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej 
akceptowalnej 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, 
przeglądów. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na terminy związane z prowadzonym postepowaniem i faktem iż nie dysponuje 
centralnym rejestrem remontów i przeglądów, wyjaśnia iż nie może podać szczegółowych informacji w tym 
zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie obiekty przechodzą stosownie do potrzeb remonty oraz 
wymagane przepisami i bieżącymi potrzebami przeglądy. 
 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, 
maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie 
występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów 
(konstrukcja, zabezpieczenia, wartość) 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) 
związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. 
 
5. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego 
uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli katastrofy budowlanej 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. W granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek 
katastrofy budowlanej. 
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich 
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i 
obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, 
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b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną  i integralną 
część budynku, 
c) awarii instalacji. 
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia 
oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 1.000.000,00 PLN. 
 
 
6. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego 
akceptowanego przez Zamawiającego 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowywanie poniższej klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod 
następującymi warunkami: 
1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie zabezpieczeń określone 
w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym  w umowie. 
2. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie Ubezpieczyciela 
określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. W 
przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego przeniesienia. 
 
 
7. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji. 
 
 
8. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub w złym stanie 
technicznym. 
 
 
9. 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.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami 
 
10. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały 
zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 
 
 
11. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie -  poprzez przekazanie 
zmodyfikowanego/poprawionego Załącznika nr 3. 
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12. Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 07-09-2018 r.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. i stosowną informację o 
modyfikacji terminu zamieszcza na swojej stronie internetowej. 
 
 
13.Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU 
ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje 
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 
 
 
14. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie 
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań 
hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 
Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują 
wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.  
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 
15. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i 
rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą 
miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 
 
16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu  i jednostek 
organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia 
zgłoszonego na pierwsze ryzyko. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu  i jednostek organizacyjnych 
będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze 
ryzyko. 
 
17. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg, mostów, wiaduktów. 
 
 
18.  W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 17 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z 
wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnej budowli. 
Odp. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg, mostów, wiaduktów. 
 
19. Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. 
 
 
20. Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz jakich 
przedmiotów dotyczyły. 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie -  poprzez przekazanie 
zmodyfikowanego/poprawionego Załącznika nr 3. 
 
21. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, 
znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.  
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
22. Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub 
skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym 
mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
23. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 
Odp. 
Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
24. Czy obiektach należących do Powiatu w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią 
lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz 
prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.  
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w obiektach należących do Powiatu w ciągu ostatnich 20 lat nie miały miejsca szkody 
spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami. 
 
 
25. Prosimy o wykaz poprawnej szkodowości – podana w SIWZ jest nie czytelna 
Odp. 
W celu zachowania poufności informacji zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ – zamawiający działając na 
podstawie przepisu art. 37 ust.6 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Informacje te 
zostaną udostępnione wykonawcom, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie -  poprzez przekazanie 
zmodyfikowanego/poprawionego Załącznika nr 3. 
 
 
 
Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w 
postępowaniu. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian 


