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Gryfino, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

RI.272.2.4.2020.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. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 
2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do 
Zamawiającego w dniach 24-26 sierpnia 2020 r. w związku z ww. postępowaniem jednocześnie 
dokonując modyfikacji SIWZ: 
 
Pytania Wykonawcy 
 
 
1) Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy 
p.poż? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż stosownie do wymogów prawa realizuje obowiązki dotyczące przeglądów i 
przepisów przeciwpożarowych. 
 
2) Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłat. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy aby doszło do szkód spowodowanych osuwiskami, tym samym 
należy uznać, iż takich szkód nie odnotowano. 
 
3) Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997, 2010 i 2013? Jeżeli tak, to proszę o 
podanie wartość wypłaconych odszkodowań. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy aby w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia doszło do szkód 
spowodowanych powodzią w latach 1997, 2010 i 2013, tym samym należy uznać, iż takich szkód nie 
odnotowano. 
 
4) Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu 
ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca - lokalizacji. 
Odp. 
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości precyzyjnego 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 
 
5) Proszę o potwierdzenie,  że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem iż pierwszeństwo będą miały zapisy SIWZ (w tym 
regulacje wynikające z Załączników do SIWZ). 
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6) W jakim TU Powiat Gryfiński ubezpieczał swój majątek oraz flotę pojazdów w ostatnich 3 latach? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż wybranym w 2016 r. oraz 2018 r. Wykonawcą w zakresie ubezpieczenia 
majątku oraz floty było STU Ergo Hestia S.A. 
 
7) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe (kładki, wiadukty itp.)? Jeżeli 
tak, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu 
technicznego). 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe. 
 
8) Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub zabytkowe – 
jeżeli tak, to proszę o podanie SU oraz wskazanie lokalizacji. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż jeden z budynków – ul. Sprzymierzonych 5a 74-100 Gryfino, jest obecnie 
nieużytkowany. Suma ubezpieczenia 34 421,80 PLN 
 
9) Jeżeli na terenie Powiatu są obiekty nieużytkowane /wyłączone z eksploatacji/, pustostany, to 
prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacja dotycząca obiektu 
nieużytkowanego zawarta jest w wyjaśnianiach dotyczących pytania nr 8 oraz 10 
 
10) W przypadku braku zgody na pyt. 9 w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z 
eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania oraz ograniczenie 
zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA: 
a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji 
i stanu technicznego. 
b)  Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób? 
c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 
d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 
e) Czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się 
budynki wpisane do rejestru zabytków ? 
f) Od kiedy budynki są nieużytkowane j jakie jest ich dalsze przeznaczenie? 
g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o 
bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. 
h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/wyłączonych z 
eksploatacji/ pustostanach? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji ograniczenia zakresu ubezpieczenia do 
FLEXA dla budynku aktualnie nieużywanego. Opis tego budynku znajduje się w Załączniku nr 2 do 
SIWZ. W obiekcie nie znajdują się żadne maszyny czy urządzenia. Obiekt ten nie jest wpisany do 
rejestru  zabytków. Media w obiekcie są odłączone. Obiekt w ciągu 5 lat przeznaczony jest na sprzedaż. 
Obiekt jest ogrodzony, zainstalowany jest system alarmowy monitorowany przez Agencję Ochrony 
Osób i Mienia na podstawie umowy. 
 
11) Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki 
samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt 
OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/)? Jeżeli 
tak, to proszę o podanie wartości  i rodzaju mienia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłaszane jest mienie przekazane do użytkowania 
mieszkańcom jednostki samorządowej. 
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12) Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o 
potwierdzenie, że odległość linii wynosi maksymalnie 750m od granicy terenu, na  którym jest 
ubezpieczony obiekt. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłoszono do ubezpieczenia mienia tego rodzaju. 
 
 
13) Klauzula szybkiej likwidacji szkód (B.17) – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
14) Warunki dodatkowe fakultatywne – pkt 1.6.5 D -  szkody z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
budowlanymi – wymagane pozwolenie – proszę o zmianę limitu na 100.000 zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
15) Odpowiedzialność cywilna pkt 3.4 p) szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z 
włączeniem HIV i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanymi z prowadzeniem 
stołówek, jadalni itp. - proszę o wprowadzanie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
16) Odpowiedzialność cywilna pkt 3.4 r)  – proszę o dodanie „z wyłączeniem szkód kradzieżowych”. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje możliwość wyłączenia w pkt. 3.4 r. szkód mających charakter 
kradzieży. 
 
17) Ubezpieczenie autocasco - pkt 3.2 – proszę o wprowadzenie zapisu: „Zakład Ubezpieczeń nie 
odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne”. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest intencją objęcie ochroną tzw. szkód eksploatacyjnych. 
 
18) Ubezpieczenie autocasco - pkt 3.9 ppkt C  – proszę o wprowadzenie zapisu: „nie dotyczy pojazdów 
starszych niż 3 lata”. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
19) Assistance – pkt 4 -  proszę o potwierdzenie, że zakres dotyczy pojazdów: osobowych, osobowo-
ciężarowych, ciężarowych o DMC do 3,5t. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres dotyczy pojazdów osobowych, osobowo ciężarowych, ciężarowych o 
DMC do 3,5t. 
 
20) Assistance – pkt 4.1 – proszę o wyrkreślenie „… i/lub medyczną...”; „...chorobą kierowcy i 
pasażera...”; 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
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21) Assistance – pkt 4.1 – pokrycie kosztów holowania – proszę o wprowadzenie: holowanie lub 
transport pojazdu – w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu zdarzenia. 
Holowanie/transport przysługuje: 
a) do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy albo 
b) na najbliższy parking strzeżony w przypadku, gdy najbliższy warsztat jest nieczynny. W takim 
przypadku (po ustaniu przyczyn, które uniemożliwiały transport ubezpieczonego pojazdu 
bezpośrednio do najbliższego warsztatu), Ubezpieczonemu przysługuje holowanie/transport 
ubezpieczonego pojazdu do tego warsztatu albo 
c) do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, na odległość nie większą 300 km w 
wariancie I 
albo 600 km w wariancie II – w odpowiedziach, proszę o wskazanie wariantu wybranego przez 
Zamawiającego. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza powyższe zapisy jeżeli będą regulowane w OWU Wykonawcy. 
 
22) Assistance – pkt 4.1 - Ubezpieczenie powinno obejmować również zwrot kosztów wynajmu 
pojazdu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni – proszę o 
zmianę na:   
Ubezpieczenie powinno obejmować również wynajem pojazdu zastępczego – samochodu osobowego 
klasy B maksymalnie na 3 doby, z podstawieniem w wariancie I albo Wynajem pojazdu zastępczego na 
okres do 10 dni, z podstawieniem – dla samochodów osobowych tej samej klasy co ubezpieczony 
pojazd, dla pozostałych pojazdów samochód osobowy klasy B w wariancie II – w odpowiedziach, 
proszę o wskazanie wariantu wybranego przez Zamawiającego. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy zawarte w SIWZ Załącznik nr 1, strona 21 pkt 4.1 zawierają minimalny 
wymóg m.in. objęcia świadczeniem zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na okres co 
najmniej 3 dni. Przedstawione przez Wykonawcę w pytaniu warianty, spełniają ten wymóg. 
 
23) Assistance – pkt 4.4 – proszę o wykreślenie punktu z zakeresu ubezpieczenia assistance. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zawarta w pkt 4.4. suma ubezpieczenia wskazuje możliwy do wprowadzenia 
limit kwotowy w tym ryzyku. 
 
24) Proszę o zmianę terminu składania ofert na 02-09-2020. 
Odp. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 
Rozdział XV pkt 2 i 3 SIWZ otrzymują brzmienie: 
„2. Termin złożenia oferty: do dnia 04.09.2020 do godziny 13:30. 
3. Otwarcie ofert: w dniu 04.09.2020 o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)” 
 
25) Proszę o podanie dokładnych przyczyn szkód  wypłaconych odszkodowań w kwotach powyżej 
5.000 zł (dotyczy Pakietu I). 
Odp. 
Zamawiający przekazuje poniżej informację o szczegółach dotyczących szkód w kwotach powyżej 
5 000,00 zł: 
 
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 

Data powstania 
szkody 

Produkt Wypłaty odszkodowań 

2018-07-12 Zalanie pomieszczeń w ZS 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie wskutek 
ulewnego deszczu. 

9 355,33 
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Data powstania 
szkody Produkt Wypłaty odszkodowań 

2020-01-10 12:05:00 Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia 
 
Droga powiatowa nr 1374Z – upadek 
gałęzi drzewa na pojazd osobowy. 

24 851,22 

2019-10-21 19:15:00 Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia 
 
Droga powiatowa nr 1356Z Gryfino – 
Linie, miejsce: Gryfino ul. Armii 
Krajowej obok posesji nr 106. 
Uszkodzenie pojazdu wskutek 
najechania na wyrwę w jezdni 

10 555,52 

2019-12-03 16:20:00 Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia 
 
Uszkodzenie pojazdu na drodze 
powiatowej nr 1444Z – ul. Klonowa w 
miejscowości Chojna, otwarta 
studzienka wodna. 

7 515,31 

2018-04-02 09:00:00 Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia 
 
Droga powiatowa: Jadąc w kierunku 
Piaseczna, kierujący pojazdem najechał 
na zniszczoną nawierzchnię jezdni. 

7 167,62 

2018-07-25 Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie 
działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia 
 
Droga powiatowa nr 1392Z na odcinku 
Piasek – Lubiechów Dolny. 
Przewrócenie się drzewa na pojazd 
poszkodowanej. 

11 200,00 

 
 
 
Pytania kolejnego Wykonawcy 
 
26) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.09.2020r. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24 
 
Dot. części II – ubezpieczenia komunikacyjne 
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27) Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o ładowności do wszystkich pojazdów 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż posiadane dane dotyczące ładowności zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ 
 
28) Prosimy o wprowadzenie limitu na holowanie pojazdów za granicą – do 500 km 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość limitu na holowanie pojazdów za granicą do 500 km. 
 
29) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia assistance pomocy na wypadek choroby kierowcy 
lub pasażera niezwiązanej z wypadkiem drogowym. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Intencją zamawiającego jest objęcie 
ochroną w zakresie assistance pomocy na wypadek choroby kierowcy lub pasażera w związku z ruchem 
pojazdu. 
 
Dot. części I – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
 
30) Prosimy o obniżenie limitu na zalania spowodowane złym stanem technicznym dachu do 100.000 
zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji.  
 
31) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na mienie podczas składowania 
tymczasowego. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
32) Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do 
rozbiórki w zakresie FLEXA 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Brak w mieniu zgłaszanym do 
ubezpieczenie budynków przeznaczonych do rozbiórki. Opis budynku aktualnie nieużytkowanego 
zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10. 
 
 
33) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z 
eksploatacji lub przeznaczonym do rozbiórki w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 PLN. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Zamawiający nie zgłasza do 
ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. Opis dotyczący obiektu aktualnie 
nieużytkowanego zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10 
 
34) Do ubezpieczenia robót budowlano – montażowych prosimy o wprowadzenie dodatkowego 
zapisu: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że; 
– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji 
/pokrycia dachu 
– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych 
zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza powyższe zapisy dotyczące ochrony dla szkód powstałych w 
związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych na których wykonanie nie jest  konieczne 
posiadanie odpowiednich zezwoleń. 
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35) Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia 
wyłączonego z użytkowania ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje dotyczące mienia 
nieużytkowanego zawarte są w wyjaśnieniach do pytania nr 10. 
 
36) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% 
wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w klauzuli 
katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN. 
 
37) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i 
osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie 
zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
38) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane 
w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ? 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
39) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
40) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie objęcia ochroną odpowiedzialności za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, obowiązują zapisy SIWZ, w tym ewentualnie klauzule fakultatywne 
zaproponowane przez Wykonawcę – klauzula C oraz klauzula G – których treść zawarta jest w SIWZ, 
Załącznik nr 1, str.18. 
 
41) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, 
chorobę Creutzfelda-Jakoba ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
 
 
Pytania kolejnego Wykonawcy 
 
42) Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 03.09.2020r. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24 
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W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 
 
43) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
44) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
45) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z 
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
46) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg - 
prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 
„Ubezpieczony jest obowiązany do: 
• niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 
godzin, 
• prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa 
drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
• usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
• stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego”. 
Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód 
powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.” 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie zarządzania i administrowania siecią dróg, posiada własne 
procedury w zakresie oznakowania, rejestracji i prowadzenia dokumentacji dotyczących tego typu 
zdarzeń. 
 
47) Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy   
w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o 
podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż kompleksowe remonty dróg realizowane są corocznie w miarę posiadanych 
środków finansowych, ponadto dwukrotnie w roku wykonywane są remonty miejscowe ubytków w 
jezdniach bitumicznych w celu niezwłocznego zabezpieczenia (naprawy) pojawiających się uszkodzeń. 
Modernizacje dróg przeprowadzane są w miarę posiadanych środków finansowych. Corocznie realizuje 
się remonty/przebudowy na długości ok. 3-5km dróg, budżet roczny na inwestycje drogowe wynosi 
ok. 5-7mln złotych 
 
48) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy 



9 
 

drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, 
pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
49) 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. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
50) Jeżeli Zamawiając nie potwierdza powyższego to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe 
pytania: 
a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci; 
b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 
c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie; 
d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie; 
e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie 
planowane jest jego zamknięcie (kiedy); 
f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne); 
g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku              z 
działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o 
informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni 
odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi 
prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż 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. 
 
51) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie będących imprezami 
masowymi w rozumieniu ustawy(..) nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  
lotniczych. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
52) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie będących imprezami 
masowymi w rozumieniu ustawy (..) - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy 
itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych 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. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
53) Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
54) Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 
naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez 
Ubezpieczonego. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 
55) Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności: 
• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż stosownie do wymogów prawa realizuje obowiązki dotyczące przeglądów i 
przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych regulacji dotyczących budynków. 
 
56) Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 
zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z 
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w tym zakresie zawarta jest w wyjaśnieniach dot. pytania nr 1 oraz 
55 
 
57) Czy w obiektach należących do Powiatu  w ciągu ostatnich 25 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 nie ma wiedzy o tego typu zdarzeniach. 
 
58) 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 nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje dot. obiektu nieużytkowanego 
zawarte są w wyjaśnianiach dot. pytania nr 10. 
 
59) Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych 
remontów, przeglądów. 
Odp. 
Zamawiający podaje poniżej posiadane informacje dotyczące powyższego pytania: 
 Wykaz remontów i przeglądów przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat w budynkach starszych niż 
50 lat: 
1) budynek przy ul. Sprzymierzonych 4 (1935 r.) 
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- roczne przeglądy: 1)kominiarskie, 2)elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3) 
gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania 
- serwis wentylacji mechanicznej, serwis węzła c.o. 
- naprawa dachu (naprawa obróbek blacharskich przy kominie); naprawa schodów zewnętrznych 
(naprawa elewacji) 
2) budynek przy ul. Dworcowej 1 (1965 r.) 
- roczne przeglądy: 1)kominiarskie, 2)gazowe, 3)elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu, 4)gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania 
- serwis kotłowni, serwisy windy 
- wykonanie instalacji c.o.; wymiana kotła; adaptacja nieruchomości na potrzeby prowadzenia 
działalności z zakresu ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne); budowa windy 
 
60) 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 obiekty wskazane powyżej. 
 
61) Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o 
ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na 
ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące obiektu nieużytkowanego zawarte są w wyjaśnieniach 
dotyczących pytania nr 10. 
 
62) Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
63) Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do 
rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Informacje o obiekcie nieużytkowanym 
zawarte są w wyjaśnieniach dot. pytania nr 10. Do ubezpieczenia nie są zgłaszane budynki 
przeznaczone do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
64) Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w SIWZ, 
również w przypadku, gdy dla danego ryzyka OWU Ubezpieczyciela nie przewidują limitów. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji gdy OWU Wykonawcy nie przewidują limitu odpowiedzialności dla 
danego ryzyka lub przewidują limit wyższy niż limit określony zapisami niniejszej SIWZ to uregulowania 
te są automatycznie włączone do zakresu ubezpieczenia. 
 
65) Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o 
podanie całkowitej ich długości oraz wartości. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia nie są zgłaszane drogi. 
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66) Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone 
mosty, przepusty i wiadukty? 
W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem 
lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest zgłaszane mienie wskazane w niniejszym pytaniu. 
 
67) Akty terrorystyczne Prosimy o potwierdzenia, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
• powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych 
• wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania 
komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
68) W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport 
wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w miarę możliwości transport wartości pieniężnych stosuje odpowiednie 
przepisy.  
 
69) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: zanieczyszczenie i 
skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
70) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: ryzyka IT, utrata 
danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”); 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
71) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: wszelkie skutki 
powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie 
jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, 
osiadanie, pękanie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku, 
koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, 
ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury; 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
72) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: koszty usunięcia 
wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych; 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
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73) Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 
1) roślin i zwierząt; 
2) gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych; 
3) obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się 
w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia; 
4) mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą; 
5) maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających 
uruchomienie; 
8) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych 
przyczyn nieposiadających wartości handlowej; 
9) pojazdów, chyba że: 
a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich, 
b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki 
powietrzne i wodne; 
10) szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym; 
12) akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach; 
13) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe; 
14) mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie 
wprowadzone na polski obszar celny. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
74) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Wymagany zakres ubezpieczenia -  
prosimy o dopisanie sformułowania „Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, 
nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w 
szczególności następujące ryzyka (…) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU 
wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ 
powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks co powoduje miedzy innymi 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie 
możliwe złożenie oferty. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązywać będą zapisu OWU wykonawcy nie pozostające w sprzeczności z 
zapisami SIWZ (w tym wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy). 
 
 
W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: 
 
75) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
76) Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie wskazuje do ubezpieczenia Assistance pojazdów starszych niż 15 lat. 
 
77) Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw Europy: 
• Turcja (azjatycka część) 
• Rosja (azjatycka część) 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje pokrycia w zakresie Assistance dla wskazanych przez 
Wykonawcę terytoriów. 
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78) Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. Jeżeli Wykonawca stosuje składkę 
minimalną powinien stosownie uwzględnić to przy obliczaniu ceny w formularzu ofertowym. 
 
79) W ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400,00 zł. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
Pytania kolejnego Wykonawcy 
 
80) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity określone w klauzulach oraz zakresie mienia od 
wszystkich ryzyk zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia i 
odnoszą się do łącznie do wszystkich zgłoszonych w SIWZ jednostek Powiatu Gryfińskiego. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
81) Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jednio i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje, na szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu:  
a) na skutek uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego 
pracowników, 
b) w pojazdach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do transportu w miejscu 
ubezpieczenia o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia, 
c) w ładunku przewożonym przez pojazdy wykorzystywane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
do transportu w miejscu ubezpieczeniao ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem 
ubezpieczenia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
82) W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:   
 - szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wyłączeń wskazanych w tym pytaniu. 
 
83) Prosimy o potwierdzenie że z grupy obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów w SIWZ  zgłoszony został tylko budynek biurowy Starostwa ul. Sprzymierzonych 5a, 74 – 
100 Gryfino o wartości księgowej brutto  34 421,80 zł.  Jeśli zgłoszono inne obiekty z tej grupy lub w 
najbliższym, czasie Zamawiający planuje wyłączyć jakiś budynek z eksploatacji prosimy o wskazanie.  
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
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84) 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. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacje o obiekcie nieużytkowanym zawarte są w wyjaśnieniach dot. 
pytania nr 10. 
 
 
85) Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów  według wartości rzeczywistej. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
86) 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 nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
87) 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 nie akceptuje powyższej propozycji. Zamawiający nie zgłasza do 
ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. Opis dotyczący obiektu aktualnie 
nieużytkowanego zawarty jest w wyjaśnieniach do pytania nr 10 
 
88) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego 
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 
89) Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych 
zasilających instytucje i budynki. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zostało zgłoszone tego typu mienie. 
 
90) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje baterii 
słonecznych zasilających instytucje i budynki. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zostało zgłoszone tego typu mienie. 
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91) 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 nie ma wiedzy o tego typu zdarzeniach. 
 
 
92) Prosimy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w 
wysokości  1 000 000 zł na pojedynczą lokalizację. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu dla klauzuli automatycznego 
ubezpieczenia nowych miejsc w wysokości 1 000 000,00 zł na pojedynczą lokalizację. 
 
93) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę zapisu w punkcie  3.6: 
- z ,,Suma gwarancyjna: 
1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.” 
- na ,,Suma gwarancyjna: 
1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.” 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
 
94) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że określone w pkt. 3.6.1 
limity odpowiedzialności są podlimitami sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 3.6. Prosimy również o 
zmianę zapisu w punkcie  3.6.1: 
- z ,,Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia.” 
- na ,,Podane poniżej podlimity sumy gwarancyjnej ustanowione są na jedno i wszystkie wypadki w 
rocznym okresie ubezpieczenia.” 
Odp. 
Zamawiający potwierdza, iż określone w pkt. 3.6.1 limity odpowiedzialności są podlimitami sumy 
gwarancyjnej określonej w pkt. 3.6. 
 
95) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez 
wirus HIV lub priony. W przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o wprowadzenie podlimitu 
sumy gwarancyjnej w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższych propozycji. 
 
 
96) 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, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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97) 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 medycznych. 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe, z tym zastrzeżeniem drobnych świadczeń medycznych w DPS, 
szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej 
przechowywanie (jak w odpowiedzi na pytanie nr 48. 
 
98) 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 Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacje na temat szkodowości zawarte są w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
Wszystkie szkody oznaczone jak związane z ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia dotyczą roszczeń wynikających ze zdarzeń na drogach 
powiatowych (roszczenia osób trzecich). 
Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, iż: 
1. Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów  
wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg – objazdy kontrolne wykonywane są codziennie, 
przy czym objazd wszystkich dróg jednego dnia nie jest możliwy. Ponadto wykonywane są okresowe 
przeglądy dróg na podstawie odrębnych przepisów 
2. Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia 
– firmy realizujące bieżące utrzymanie dróg powiatowych zobowiązane są reagować na zgłoszenia o 
zagrożeniach w ciągu dwóch godzin, 
3. Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków) 
– w zakresie „reakcji” jest naprawa uszkodzenia lub, gdy jest to niemożliwe, zabezpieczenie miejsca 
uszkodzenia oraz ustawienie odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego, 
4. 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 
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych realizują firmy zewnętrzne, które posiadają ubezpieczenie OC 
w zakresie realizowanych usług 
5.Czy Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg 
- na administrowanych drogach wykonywane są okresowe przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich, 
przeglądy odbywają się z częstotliwością określoną na podstawie stosownych przepisów. 
 
99) Czy Domy Pomocy Społecznej / Miejski Ośordek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i 
osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie 
zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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100) Czy Domy Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane 
w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ? 
Odp. 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
101) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimiotu sumy gwarancyjnej  w wysokości 100 
000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z 
przeniesienia chorób zakaźnych ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji 
 
102) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie objęcia ochroną odpowiedzialności za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, obowiązują zapisy SIWZ, w tym ewentualnie klauzule fakultatywne 
zaproponowane przez Wykonawcę – klauzula C oraz klauzula G – których treść zawarta jest w SIWZ, 
Załącznik nr 1, str.18. 
 
103) Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty co najmniej do  3 września  2020r. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 24 
 
Część II zamówienia 
 
104) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczyć będzie samochodów osobowych 
oraz ciężarowych, których DMC nie przekracza 3,5t. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacja w tym zakresie zawarta jest w wyjaśnieniach do pytania nr 19. 
 
105) Prosimy o zmianę zapisu na: 
3.2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń 
„amortyzacyjnych przy czym, przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu 
ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia 
eksploatacyjnego.” 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż akceptuje powyższe warunki dodatkowe. 
 
106) Prosimy o zmianę zapisu na: 
3.4. W ramach określonej sumy ubezpieczenia ubezpieczeniem objęte jest również wyposażenie 
dodatkowe pojazdu pod warunkiem, że jego wartość powiększa sumę ubezpieczenia (przy czym w 
przypadku wyposażenia dodatkowego o łącznej wartości maksymalnie 1 500 PLN nie ma konieczności 
wyszczególniania jego specyfikacji we wniosku o ubezpieczenie). 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian 


