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        DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec 
 

Zamawiający – Gmina Poniec, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.) w 

związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 10.05.2015 r. udziela następujących 

odpowiedzi: 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku. 

1.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone 
protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami. 
 

1.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, 
zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych 
dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych 
działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym 
charakterze. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 30-31 w SIWZ. 
Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o 
zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów 
oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

1.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym 
z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami 
 

1.4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

 



1.5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone 
z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, 
opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym 
przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co 
do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  

 

   1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  

   2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i 

gotowe      do użycia, 

   3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 

oraz para. 

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź: 
Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Gmina nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. 

 
1.6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 

przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 

  Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

1.7. Prosimy o informacje czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty ? Jeżeli nie, proszę 
o informacje, które z nich  takich remontów nie posiadają ? 
 

1.8. W odniesieniu do budynków, w których jednocześnie występują materiały palne w więźbie dachowej i 
pokryciu dachowym: 
- czy oraz jakim i kiedy (rok) wykonano zabezpieczenie więźby dachowej środkami/preparatami 
trudnozapalnymi lub innym o podobnym charakterze zabezpieczenia drewna i materiałów 
drewnopodobnych przez działaniem wysokiej temperatury,  
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne 
podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi a materiałami palnymi 
znajdującymi się w otoczeniu;  
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego 
rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone,  
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam 
sięznajdujące? 
 

1.9. Prosimy o informację czy budynki podlegają nadzorowi konserwatora zabytków? 
 
Odpowiedź łączna dla pytań 1.7-1.9: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 30-31 w SIWZ. 
Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o 
zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów 
oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   
 

1.10. Prosimy o podanie łącznej wartości budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego 
ryzyka z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Jednocześnie prosimy o podanie 
łącznej wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia z podlimitem 100.000,00 PLN 
 
Odpowiedź: 
Wartość budowli  tj. mienia zaksięgowanego w gr. II ŚT wynosi 47 495 909,47 zł. Ze względu na 

obszerność materiały nie ma możliwości opublikowania wykazu budowli. W przypadku szkody 

Zamawiający okaże stosowną kartę środka trwałego.   



1.11. Wnosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i 
drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślnie 
pozostawionych otwartych otworów  okiennych i drzwiowych z 100.000,00 PLN do 30.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 
 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

1.12. Wnosimy o potwierdzenie, że zalanie wynikające z nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej, 
nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem, że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego dachu i innych elementów 
budynku, których konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego. 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

1.13. Wnosimy o wykreślenie z definicji szkód polegających na awarii urządzeń lub instalacji wodno-
kanalizacyjnej zapisu: „w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, 
elektrycznych”. 
 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

1.14. Czy zakres ubezpieczenia w okresie ostatnich 3 lat obejmował szkody spowodowane działaniem wód 
gruntowych? 
 

Odpowiedź: 
Zakres w okresie ostatnich 3 lat nie obejmował szkód spowodowanych działaniem wód gruntowych. 
 

1.15. Wnosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych lub innego akceptowanego przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 
1.16. Czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający odnotował szkody powstałe w wyniku podniesienia się wód 

gruntowych? 
 

Odpowiedź: 
 W okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych. 

 

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

 Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień nie trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. 

 
1.18. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, 

że: 
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,  
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do 

użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, 
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub 

dostawcy,  
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania 

robót. 
 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

 

1.19.  Wnosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej następujących wyłączeń: 
 „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu 
technicznego obiektu, 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 
konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i 
wymaganych zezwoleń, 
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających 
poprawność posadowienia konstrukcji, 
- wyłączonych z eksploatacji, 

 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.20. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy ubezpieczenia gotówki oraz innych 

wartości pieniężnych. 
 
Odpowiedź: 

 Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.21. Prosimy o potwierdzenie, że limity zawarte w kl. fakultatywnych stanowią górną granicę 

odpowiedzialności  Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż limity zawarte w kl. fakultatywnych stanowią górną granicę 
odpowiedzialności  Ubezpieczyciela. 

 

 
1.22. Z uwagi na fakt  nie określenia w SIWZ w jaki sposób mają być wystawione polisy (czy jedna polisa  na 

wszystkie jednostki, czy dla każdej jednostki oddzielna polisa) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, 
że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla każdej jednostki - limity odpowiedzialności zostały 
określone na jedno i wszystkie zdarzenia oraz, że są wspólne dla wszystkich jednostek w okresie 
polisowym.  

 
 
 



Odpowiedź: 
Zostanie wystawiona jedna polisa dla całej Gminy.  

 
1.23. Odnośnie kl. lokalizacyjnej – prosimy o informację czy Zamawiający planuje przejęcie w zarząd bądź 

administrację innych budynków / w tym budynków komunalnych? Prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 1 mln / 5 mln zł na nowe lokalizacje, z zastrzeżeniem, że kl. nowych 
lokalizacji nie obejmuje wysypisk, sortowni, odpadów śmieci, biogazowni.  

 
Odpowiedź: 
Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień  Zamawiający nie ma w/w planów. Brak zgody na wprowadzenie 

limitu.  Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.24. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2014 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli 

tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez 
zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne 
obniżenie ryzyka powodziowego. 

 
Odpowiedź: 
Szkodowość z ostatnich 3 lat została określona na stronie 17 SIWZ. Zamawiający nie posiada informacji o 

szkodach powodziowych z lat 1996 – 2011 r.  

 
1.25. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód. 
 
Odpowiedź: 
Szkodowość z ostatnich 3 lat została określona na stronie 17 SIWZ. Informacja o szkodowości odnosi się 

również do ryzyka z jakiego została wypłacona szkoda.  

 
1.26. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju budowle mają być objęte ochroną ubezpieczeniową. Czy w skład 

budowli wchodzą sieci kanalizacyjne i/lub wodociągowe. Jeżeli tak, jaki jest stan sieci, 
naziemne/podziemne, wiek sieci.   

 
Odpowiedź: 
Tak, w skład budowli wchodzi całe mienie zaksięgowane w gr. II ŚT. Ze względu na obszerność materiały nie 
ma możliwości opublikowania wykazu budowli. W przypadku szkody Zamawiający okaże stosowną kartę 
środka trwałego.   
 
1.27. Prosimy o wprowadzenie dla budynków krytych gontem franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie 

mniej niż 2.000 PLN dla ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, dymu i sadzy. 
 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.28.  Prosimy o informację jaki limit jest obowiązujący dla ryzyka mrozu w warunkach fakultatywnych 

100.000 PLN zgodnie z zapisem na str. 26, czy 200.000 PLN zgodnie z zapisem na str. 50. 
 
Odpowiedź: 
W warunkach fakultatywnych obowiązuje limit 200 000 zł 

 
1.29. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie klauzuli o poniższej treści: 

Klauzula pękania wskutek mrozu: 
1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 
1) szkody powstałe w ubezpieczonych: 



a) urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, 
klimatyzacyjnych lub grzewczych,  

b) urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach), 
c) zbiornikach kotłów i bojlerów,  
wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,  

2) szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia. 
2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie 

obejmuje szkód powstałych wskutek: 
1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego 

zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,  
2) w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego 

zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, 
budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i 
zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,  

3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników. 
 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.30. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko osuwania i zapadania się ziemi nie dotyczy szkód związanych z 

działalnością człowieka. 
 
 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.31. Odnośnie kl. 16 – ubezpieczenie budynków w budowie – prosimy o informacje:  

 
- co to są za obiekty; 
- jaka jest ich wartość;  
- jaki jest stopień zaawansowania prac; 
- jakie odbiory posiadają budynki, jakie odbiory pozostały do uzyskania, kiedy odbędzie się odbiór 
końcowy; 
- jakie są zabezpieczenia ppoż. oraz  przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór; 
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakieś mienie?  

 
Odpowiedź: 
Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień  Zamawiający nie ma w/w budynków w budowie.  

 
1.32. Prosimy o ograniczenie zakresu wynikającego z kl. 16 – ubezpieczenie budynków w budowie do FLExY. 
 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.33. Wnosimy o usunięcie zapisu w Cz.I, pkt. IV, ust. 6 pkt. c, str. 3 – Zamówienia uzupełniające mogą zostać 

udzielone w trybie z wolnej ręki i potwierdzone odrębną umową w przypadku wyczerpania limitów 
odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie pierwszego ryzyka. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
 
 



1.34. Prosimy o wskazanie budynków niezamieszkałych wraz z podaniem ich wartości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 28-31 w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

2.1. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT 

o treści: 

 

 „W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub 

oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez 

skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności 
wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich 
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty 
wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności 
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, 
użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata 
zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z 
przerwy lub zakłóceń w działalności 
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem 

warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w 

danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.” 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ  
zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 
 

2.2. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego 

sprzętu            elektronicznego i pozostają w mocy w okresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada stałej umowy na obsługę i konserwacje wszystkich urządzeń elektronicznych 
należących do Gminy Poniec.   
 

2.3 Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 10.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

 



3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

3.1. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą budynki komunalne 
mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: 

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

częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków 

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

generalne  

- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z tytułu 

posiadania i administrowania  : 

 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  

 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  
budowlanymi,  

 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 28-31 w SIWZ. Opis 
budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje 
możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   

 

3.2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą: 

 oczyszczalnia ścieków  

 usługi dostarczanie wody 

 usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 
 

Odpowiedź: 
Gmina Poniec prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków, dostarczania wody oraz usług 

odprowadzania ścieków i kanalizacji. 

3.3. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem 
lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z:  sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada ani nie zarządza wysypiskiem śmieci czy sortownią odpadów. 

 

3.4. OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – prosimy o informację czy 
Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub  wyścigów samochodowych? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub  wyścigów samochodowych. 

 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne:  
4.1. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód w ryzyku AC/KR/NNW   na zgodny z OWU Ubezpieczyciela. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  
 



4.2. Prosimy o zmianę zapisu „Zniesienie amortyzacji wszelkich części” z zakresu ubezpieczenia AC oraz 
Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w samym ogumieniu , zgodnie z  
 

Ubezpieczyciel odstępuje od naliczania zużycia technicznego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 4)a OWU 

AC/KR dla flot samochodowych, w zakresie: 

 akumulatorów, 

 elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy). 
Tym samym zużycie techniczne będzie naliczane wyłącznie na następujących elementach: 

 ogumienie, 

 elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), 

 elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk). 
W sytuacji, gdy Ubezpieczony jest w stanie udokumentować wymianę danego elementu (np. na 

podstawie faktury), fakt ten będzie brany pod uwagę przy określaniu stopnia zużycia technicznego 

wymienionego elementu (data wymiany, przebieg). 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

4.3. Prosimy o informację na temat sum ubezpieczenia ujętych w wykazie pojazdów, są one z 
ubiegłorocznych polis czy zostały urealnione na potrzeby przetargu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane na nowy okres 
ubezpieczenia. 

 

4.4. Prosimy o zmianę zapisu „parkowanie po szkodzie , transport, holowanie z miejsca wypadku, do czasu 
dokonania oględzin przez Zakład ubezpieczeń do kwoty 3000 zł” z zakresu AC na propozycję  
 Propozycja: Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione koszty parkowanie po szkodzie , transport, holowanie z 
miejsca wypadku, do czasu dokonania oględzin przez Zakład ubezpieczeń do kwoty 3000 zł z tym że 
uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć :  
1) 1 000 zł w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony pod 
warunkiem że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela Zakładu 
ubezpieczeń 
2) 1 5000 zł w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1. 

Zakład ubezpieczeń zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony do kwoty 1000 zł gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez przedstawiciela 
Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji holowania 
przez Centrum Alarmowe Ubezpieczyciela. Okolicznościami i sytuacjami uzasadniającymi nie skorzystanie z 
organizacji holowania przez Centrum Alarmowe Ubezpieczyciela są wyłącznie : 
1) Zdarzenie na autostradzie wymuszające przetransportowanie pojazdu przez służby obsługujące 
autostradę ( zakaz poruszania się po autostradzie innych holowników) 
2) Zorganizowanie holowania przez służby policyjne albo porządkowe w sytuacji gdy Ubezpieczony nie 
mógł sam podejmować decyzji ( np. ranny) lub zalecono natychmiastowe usunięcie pojazdu celem 
udrożnienia przejazdu. 
 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  
 

4.5. Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli inwestycyjnej odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych ? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 

 



4.6. Prosimy o informację czy limit w klauzuli inwestycyjnej odnośnie 50% sumy ubezpieczenia dla danej grupy 
KRŚT mienia odnosi się do sumy ubezpieczenia AC pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia ? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 

4.7. Prosimy o informację czy klient planuje nabycie pojazdów które mogą być objęte klauzulą inwestycyjną 
jeżeli tak to o jakiej wartości ? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 

4.8. Prosimy o przesłanie w wersji edytowalnej wykazu pojazdów klienta. 
Odpowiedź: 
Edytowalna wersja wykazu pojazdów stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

4.9. Prosimy o informację czy klient w ryzyku AC miał wprowadzone franszyzy redukcyjne integralne bądź 
udział własny jeżeli tak to proszę o informację w jakiej wysokości? 

 
Odpowiedź: 
Gmina Poniec w aktualnej umowie ubezpieczenia w ryzyku AC nie miał wprowadzonych żadnych 

franszyz ani udziałów własnych.  

 

4.10. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie „sumy ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie 
wartości fakturowej przez pierwsze 12 miesięcy ( pojazdy nowe)” na „ wartość pojazdu nowego 
zakupionego w krajowej sieci dealerskiej przyjmuje się wartość fakturową w okresie 6 miesięcy od daty 
wystawienia faktury „ 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

4.11. Prosimy o zmianę definicji  „za szkodę całkowitą uznaje się szkodę przekraczającą 70% wartości pojazdu” 
na zgodną z definicją z owu ubezpieczyciela 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

4.12. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Assistance przyczep o ładowności do 2 ton i wprowadzenie 
maksymalnej ładowności przyczep 750 kg 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

4.13. Prosimy o przesłanie zaświadczeń o szkodowości klienta odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
 

5. Ubezpieczenie NNW: 
5.1. Prosimy o informację jakie dyscypliny sportu będą uprawiane podczas imprezy rekreacji ruchowej; 

Odpowiedź: 
Zamawiający na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień nie wiedzy jakie dyscypliny sportu będą 
uprawiane podczas imprezy rekreacji ruchowej. 
 

5.2.  Prosimy o informację czy będą osoby powyżej 67 roku życia; 

Odpowiedź: 
Zamawiający na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień nie wiedzy w jakim wieku osoby będą brały udział 
w imprezach rekreacji ruchowej. 

 



6. w odniesieniu do wszystkich ryzyk: 
 
6.1. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

 

6.2. wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na 

koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, 

rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie 

wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres; 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ 

6.3. W nawiązaniu do zapisu § 4 ust. 7 Wzoru umowy, prosimy o informację jakiego mienia dotyczy ww. zapis 
oraz jakiej wartości jest to mienie. 
 
Odpowiedź: 
W/w zapis dotyczy mienia, które zostało ubezpieczone przed 01 czerwca 2015 r. na okres roczny (np. 

pojazdy).   

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

Odpowiedź: 
Wszystkie jednostki i lokalizacje były dotychczas ubezpieczone. 

6.5. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do 

ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż szkodowość określona w SIWZ. obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 
lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność. 
 
6.6 Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta. 
 
Odpowiedź: 
Szkodowość została przygotowana na dzień 24.03.2015 r.  

6.7 Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
(dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na 
lata 2015-2018, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie  mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną  oraz 
czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej 
wartości. 

Odpowiedź: 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty 
zobowiązany jest do  akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic 
w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do ekspirującej umowy ubezpieczenia.  
 

6.8 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny 
jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W 
przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic. 

 
 



Odpowiedź: 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty 
zobowiązany jest do  akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic 
w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do ekspirującej umowy ubezpieczenia.  
 

6.9 Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 
lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. 

 
Odpowiedź: 
W okresie ostatnich 3 lat obowiązywała franszyza integralna w wysokości 300 zł oraz franszyza redukcyjna w 

wysokości 100 zł. 

6.10 Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia 
określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym 
programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zaobserwował tego typu szkód.  

 


