
 

 

 

 

 

 
 

Pismo sporządziła:  Agnieszka Kaczmarczyk – inspektor ds. administracyjnych – tel. +48 77 44 66 808 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.  

Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  

Gmina Krapkowice 
 Gmina Krapkowice                                                     

ul. 3  Maja 17 

47-303 Krapkowice  

REGON: 531413099 
NIP: 199-00-12-987                                                                     

TEL: (+48) 77/ 44 66 833 

FAX: (+48) 77/ 44 66 888        

e-mail: umig@krapkowice.pl     

www.krapkowice.pl     
www.facebook.com/krapkowice.gmina       

Krapkowice, 23.12.2021 r. 
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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Krapkowice” 

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dna 11 września 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) 

odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:                                  

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą 

zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.  

Odpowiedź: PML ok 16mln zł dla lokalizacji przy ul. Wrzosów 2 – kompleks 

rekreacyjno-sportowy z pływalnią i wyposażeniem.  

 

Pytanie nr 2  

W związku z zapisami Postanowień obligatoryjnych dotyczących realizacji wszystkich części 

zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)  

pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zapisy postanowienia dotyczące naliczania 

składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.   

 

Pytanie nr 3  

Ust. 1. Wymagany zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu poprzez uzupełnienie pogrubionego i podkreślonego 

tekstu:  

a) "...z zastrzeżeniem włączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia załączonych 

do oferty oraz..."  

b) ".. obsunięcie się ziemi nie związane z działalnością człowieka.."  

c) awaria instalacji lub urządzeń technologicznych - wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla 

przedmiotowego ryzyka oraz franszyzy redukcyjnej .  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 

przedmiotowe zapisy nie znajdują się w SWZ.  

 

Pytanie nr 4  

mailto:umig@krapkowice.pl
http://www.bip.krapkowice.pl/


 
Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) - mienie wyłączone z eksploatacji  

a) Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia są budynki nieużytkowane oraz 

wskazanie tych budynków w wykazach stanowiących załącznik do SIWZ.  

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:  

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu  

- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie 

mniej niż 10 000,00 PLN  

- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku 

powietrznego  

- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.  

c) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:  

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje  

- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji  

- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje  

- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania  

- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.  

d. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w budynkach/budowlach 

przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia 

przeznaczonego do likwidacji lub na złom.  

Odpowiedź:  

Ad a - ZGKiM zgłasza budynek przy ul. Opolskiej 104 w Krapkowicach.  

Ad b - Zakres ochrony zgodnie z  kl. wyłączenia ryzyka z eksploatacji o treści:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące  

w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - 

w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka 

powodzi. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Dodatkowo zamawiający wprowadza 

odrębną franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wysokości szkody.  

Ad c:  

• czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe 

informacje  

Odpowiedź: Nie wystąpiły 

 

• w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji  

Odpowiedź: Drzwi są zamurowane 

 

• czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje  

Odpowiedź: wszystkie media (instalacje) są wyłączne z użytkowania  

 

• czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania  

Odpowiedź: Tak 

 

• jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.  

Odpowiedź: brak planów 

Ad d: Zamawiający wyłącza z zakresu ochrony szkody w budynkach/budowlach 

przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia 

przeznaczonego do likwidacji lub na złom.  

 

Pytanie nr 5  

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  



 
a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).  

b) Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych 

zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie 

oraz czy posiadają aktualne przeglądy.  

c) Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia znajdują się nieruchomości 

będące w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia, prosimy o ich precyzyjne 

wskazanie w wykazach stanowiących załącznik do SIWZ, zmiany podstawy szacowania ich 

sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą i ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych.  

d) Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku 

powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na 

wartość rzeczywistą.  

e) Wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie 

znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji 

odpadów.  

f) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu 

ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.  

g) W związku z oczekiwaną ochroną dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, 

obiektów tymczasowych "kioski, stragany" oraz szklarni, namiotów i hali namiotowych 

wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. do ryzyk nazwanych (pożar, 

wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).  

h) wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie 

zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkom związanym z dopuszczeniem 

do ruchu na drogach publicznych.  

i) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia nieruchomości nie 

znajdują się budynki o elementach konstrukcyjnych palnych lub łatwo rozprzestrzeniających 

ogień (płyty warstwowe) lub precyzyjne wskazanie tych nieruchomości z podaniem ich 

wartości oraz wskazaniem wartości i rodzaju mienia w nich przechowywanego.  

j) Prosimy o informację, nt. szkód powstałych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia 

w następstwie ryzyka powodzi lub podtopienia od 1997r. włącznie.  

 

Odpowiedź:  

Ad a - Tak. Zgodnie z przepisami prawa 

Ad b - Tak. Zgodnie z przepisami prawa 

Ad c – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym/awaryjnym stanie 

technicznym.  

Ad d – Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

Ad e – Zamawiający potwierdza.  

Ad f – Zamawiający informuje, że intencją ubezpieczenia mienia o charakterze 

zabytkowym jest przywrócenie go do stanu sprzed szkody – zgodnie z kl. 

konserwatorską. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości 

historycznej, zabytkowej, naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub 

sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia. 

Ad g – Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

Ad h – Zamawiający potwierdza.  

Ad i – Pojedyncze budynki posiadające płyty warstwowe zostały wykazane w zał. 1g do 

SWZ z odpowiednim oznaczeniem w konstrukcji budynku. Zamawiający poniżej 

przedstawia deklarację producenta dot. właściwości użytkowych (w tym klasa 

odporności na ogień) płyt elewacyjnych na budynkach OSP Żużela oraz Pietna.  

 



 

 
Ad j: 

 

I – Gmina Krapkowice – Drobne zalania, bez szkód o znacznej wartości. 

 

II - Wik sp. z o.o.  

Powódź w  1997 roku, ( lokalizacja przepompownie Krapkowice;  

• ul. Głęboka,  

• ul. Krótka,   

• ul. Przybrzeżna  

• ul. Kilińskiego w Krapkowicach (budynek przepompowni),  

• studnie głębinowe Krapkowice w dolinie Osobłogi działka 8/2 i 5/2 oraz ul. 

Parkowa Rogów Opolski ) 

•  brak wartość strat, brak dokumentacji  szacunkowo zbliżona do 2010 roku.  

Powódź w 2010r 

• lokalizacja przepompownie ul. Głęboka, ul. Krótka, ul. Przybrzeżna ul. 

Kilińskiego w Krapkowicach, - wartość strat 26.440 zł 

 

III – ZGKiM sp. z o.o.  

Zalane piwnice i częściowo partery budynków:  

• KS. KOZIOŁKA 3, 18 

• WIEJSKA 1; 

• RYBACKA 19, 17, 15, 13;  



 
• MŁYŃSKA 4;  

• SĄDOWA 17, 11; 

• KOZIELSKA 8 

 

Pytanie nr 6  

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

Pkt. 2.1. 7 - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - Wnioskujemy  

o wyłączenie tego rodzaju mienia z przedmiotu ubezpieczenia.  

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o: 

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie 

realizacji zamówienia  

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia 

przed dostępem osób nieuprawionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym 

miejscu ubezpieczenia  

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz 

gradu - proponujemy 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% 

wysokości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN  

Odpowiedź:  

Ad a,b: 

• Instalacja fotowoltaiczna  na dachu krytej pływalni ul. Wrzosów 2 

Krapkowice – wartość 348.107,36 zł.   

• Hala sportowa która będzie od 01.01.2022 w naszym posiadaniu ul. 

Kilińskiego 3 Krapkowice  instalacja solarna na dachu z 2014 roku 

(odnawialne źródło energii do ogrzewania hali widowisko-sportowej)  wartość 

1 097 194,31 zł. 

• Na budynku ZSP w Kórnicy jest drobna instalacja o małej wartości wartość 

wliczona w su budynku)  

Ad c – Zamawiający wprowadza limit 500 000,00 zł na ryzyko przepięć oraz gradu dla 

mienia typu instalacja fotowoltaiczna oraz solarna.  

 

Pytanie nr 7  

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

pkt. 2.4 - wykaz przedmiotu ubezpieczenia  

pkt. 3 - budynki PSZOK - prosimy o dodatkowe informacje:  

a) Pochodzenie odpadów: Selektywna zbiórka / Nieselektywna zbiórka / Odpady z ulic / 

Odpady niebezpieczne / Odpady wielkogabarytowe / Elektroodpady  

b) System pracy zakładu: 1 zmiana /2 zmiany / praca ciągła  

c) Do której godziny odbywa się sortowanie?  

d) Do której godziny są przyjmowane odpady  

e) Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni wolne?  

f) Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony?  

g) Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie ?  

h) Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów?  

i) Czy jest sprawna sygnalizacja pożaru obejmująca 100 % powierzchni sortowni?  

j) Gdzie przekazywany jest alarm z systemu sygnalizacji pożaru ? - Dyspozytornia / Lokalnie, 

tylko w miejscu powstania pożaru / Straży pożarnej- czas dojazdu powyżej 10 min  

k) Jaka jest odległość PSP /OSP od zakładu?  

l) Czy są hydranty wewnętrzne / zewnętrzne  

- Ile szt.  

- z jakiego źródła są zasilane hydranty  

- czy są aktualne raporty z badania hydrantów  



 
m) Czy jest basen przeciwpożarowy - jeśli tak to : jaka jest pojemność basenu? jaka jest 

odległość od budynku? Czy są nasady ssawne dla straży  

n) czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku  

o) Czy powierzchnia zakładu pozwala na zachowanie odległości co najmniej 10 m pomiędzy 

składowanymi odpadami (posortowanymi lub do sortowania), a ścianami budynków?  

p) Czy dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, 

umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku? 

 

Odpowiedź: 

Ad a – Odpady komunalne odbierane od mieszkańców gminy. PSZOK nie przyjmuje 

odpadów przemysłowych.  

Ad b – Wybrane dni i godziny 

Ad c – w godzinach pracy PSZOK 

Ad d – Piastowska - wtorek: 9:00 - 16:30, czwartek: 9:00 - 16:30, sobota: 8:00 - 15:30 (30 (co 

2 sobota miesiąca) 

Limanowska - środa: 9:00 - 16:30, piątek: 9:00 - 16:30, sobota: 8:00 - 15:30 (1 i 3 sobota 

miesiąca) 

Ad e – Tak, w kontenerach do segregacji 

Ad f – Tak 

Ad g – Nie 

Ad h – Tak 

Ad i – Tak 

Ad j – alarm tylko w miejscu powstania pożaru. ul. Piastowska odległość 650 m – czas 1 min, 

ul. Limanowskiego odległość 4 km – czas 9 min 

Ad k – ul. Piastowska odległość 650 m – czas 1 min, ul. Limanowskiego odległość 4 km – 

czas 9 min 

Ad l - brak 

Ad m - brak 

Ad n - Tak 

Ad o - Nie 

Ad p – Tak 

 

Pytanie nr 8  

Pozostały przedmiot ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka (Załącznik nr 1a - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

Wnioskujemy o :  

a) potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych 

w systemie pierwszego ryzyka.  

b) potwierdzenie, że podane limity są wspólne dla wszystkich jednostek objętych 

zamówieniem  

c) zmianę zapisów dla (pkt 3.8) zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów (oraz zasobów 

archiwalnych) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości 

odtworzeniowej nowej) na wartość księgową brutto, wartość rzeczywistą lub wynikającą z 

wyceny rzeczoznawcy  

d) zmianę zapisów dla (pkt 6) mienia pracowniczego i członków OSP w zakresie podstawy 

szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość rzeczywistą  

e) wykreślenie w całości zapisów:  

pkt. 3.1.8 - ubezpieczenie urządzeń i wyposażenie, w tym zewnętrzne nie objęte 

ochroną w ubezpieczeniu systemem sum stałych,  

pkt. 3.1.6 - ubezpieczenie budowli, nie objętych ochroną w ubezpieczeniu systemem 

sum stałych.  

Odpowiedź:  

Ad a – Zamawiający potwierdza.  

Ad b - Zamawiający potwierdza.  



 
Ad c – Dla zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów (oraz zasobów archiwalnych) 

podstawą szacowania sumy ubezpieczenia jest wartość księgowa brutto.  

Ad d – Dla mienia pracowniczego i członków OSP podstawą szacowania sumy 

ubezpieczenia jest wartość rzeczywista.  

Ad e – Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 9  

Ryzyko powodzi (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

Wnioskujemy o wprowadzenie solidarnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, 

podtopienia  

w wysokości 2 000 000,00 PLN oraz franszyzy redukcyjnej dla wskazanych ryzyk 10% 

wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit dla powodzi i zalania w wysokości 7 000 

000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji łącznie oraz 

wprowadza dodatkową franszyzę redukcyjną dla powodzi w wysokości 10%wartosci 

szkody, minimum 10 000,00 zł. 

 

Pytanie nr 10  

MOST (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, 

uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

dla wskazanych ryzyk 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresem  

z wyjątkiem wprowadzonych limitów powodziowych w wysokości 7 000 000,00 zł oraz 

franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%wartosci szkody, minimum 10 000,00 zł. 

 

Pytanie nr 11  

Podlimity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (Załącznik nr 1a - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

Wnioskujemy o potwierdzenie wysokości limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem  

i rabunku mają zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 12  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

1.Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowana suma gwarancyjna/podlimity jest/są wspólna dla 

wszystkich jednostek objętych zamówieniem.  

2. Definicje - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utraty" z definicji: "szkody rzeczowej". 

Odpowiedź: 

Ad 1 – Zamawiający potwierdza.  

Ad 2 – Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 13  

W związku z zapisami rozdziału III (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem  

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy OWU zawierają treści klauzul 

dedykowanych do pokrycia wskazanych ryzyk, zapisy tych klauzul należy traktować jako 

dopuszczone przez Zamawiającego i nie stojące w sprzeczności z zapisami SIWZ.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego 

zamówienia nie są ryzyka objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.  



 
3. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia 

nie obejmuje roszczeń wynikających z umowy przewozu lub spedycji.  

4. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia 

nie obejmuje roszczeń wynikających z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, 

zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dym, gazu, pyłów, sadzy, ścieków.  

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego 

zamówienia nie są objęte ubezpieczenia objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz 

szkód w środowisku w oparciu o ustawę z dnia 13. kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkód 

szkodom w środowisku i ich naprawie z późniejszymi zmianami (na podstawie dyrektywy UE 

nr 2004/35/WE).  

6. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód 

będących następstwem zarażenia wirusem HIV oraz szkód spowodowanych przez priony.  

7.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast  

w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.  

8.Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia w decyzjach administracyjnych 

wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.  

9.Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed 

narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony 

indywidualnej pracowników.  

10.Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki Pomocy 

Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla DPS/MoPS.  

11.Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco 

procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych 

/epidemiologicznych.  

12.Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 

zakaźnych (w granicach podlimitu 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za szkody spowodowane przez wirus Sars-Cov2 (w tym jego wszelkie odmiany 

i/lub mutacje) HIV lub priony.  

13.Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego nie obejmuje 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.  

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast  

w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.  

15. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach pozostawionych na 

parkingach niestrzeżonych i miejscach parkingowych powstałych w wyniku kradzieży.  

16. Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące dróg:  

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym 

(jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC),  

- prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:  

• częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na 

bezpieczeństwo użytkowników dróg,  

• maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,  

• sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie 

znaków).  



 
Odpowiedź:  

Ad 1 – Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca 

(aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym 

ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SWZ, mają zastosowanie 

tylko w kwestiach nieuregulowanych w SWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne 

warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego 

zakresu ochrony, przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów 

SWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych 

warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne  

z wymaganiami określonymi w SWZ. 

Ad 2 – Zamawiający informuje, że ubezpieczenie o charakterze obowiązkowym zostało 

uwzględnione jako odrębne ubezpieczenie w części I zamówienia tj. obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 

Ad 3 – Zamawiający potwierdza.  

Ad 4 – Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis o brzmieniu: 

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania,  

w tym za szkody wyrządzone z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, 

zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dym, gazu, pyłów, sadzy, ścieków., o ile 

ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się 

dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach, z podlimitem 500 000,00 zł  na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; dotyczy powolnego oddziaływania będącego 

następstwem szkód  do których dochodzi w sposób nagły i niespodziewany. 

Ad 5 - Zamawiający potwierdza. 

Ad 6 – Zamawiający wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej szkód będących następstwem zarażenia wirusem HIV oraz szkód 

spowodowanych przez priony. 

Ad 7 – Zamawiający potwierdza.  

Ad 8 – Zamawiający wyłącza.  

Ad 9 - Zamawiający potwierdza.  

Ad 10 - Zamawiający potwierdza. 

Ad 11 - Zamawiający potwierdza. 

Ad 12 – Zamawiający wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej szkody: 

• Wyrządzone z winy umyślnej, 

• będące następstwem zarażenia wirusem HIV,BSE, TSE, HTLV III, LAV,  

• chorobę Creutzfelda-Jakoba,  

• szkód spowodowanych przez priony, 

• spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacja 

kodu genetycznego. 

• spowodowane przez wirus Sars-Cov2 (w tym jego wszelkie odmiany i/lub 

mutacje) 

• W zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych 

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

• W pozostałym zakresie zamawiający nie wprowadza zmian SWZ.  

Ad 13 – Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem ochrony ubezpieczeniowej (tylko za 

szkody nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego z limitem 

odpowiedzialności 300.000 zł) w związku m.in. z działalnością lokalizacji PSZOK 

zgłoszonych do ubezpieczenia w przedmiotowym przetargu. 

Ad 14 – Zamawiający potwierdza.  

Ad 15 – Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

Ad 16 - Zimowe utrzymanie dróg zlecane jest spółce WIK. Wik posiada polisy OC. 

Przeglądy dróg dokonywane są na bieżąco w zależności od potrzeb, maksymalny czas na 

reakcję to około 1 dzień roboczy.   



 
Pytanie nr 14  

W związku z zapisami rozdziału III (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia)  

Zakres ubezpieczenia / podlimity odpowiedzialności  

OC produkt- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 

000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 15 

OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi- 

wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: W OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami 

rozbiórkowymi Zamawiający wprowadza podlimit  500 000,00 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 16 

OC za szkody w mieniu ruchomym i nieruchomościach- wnioskujemy o wprowadzenie 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki  

w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 17 

OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi - wnioskujemy  

o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jeden  

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: W OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami 

publicznymi Zamawiający wprowadza podlimit 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 18 

OC za szkody wynikające z braku dostępu- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: W OC za szkody wynikające z braku dostępu Zamawiający wprowadza 

limit 500 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 19 

OC a szkody wyrządzone w związku z podawaniem produktów żywnościowych- 

wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 20 

Nadwyżka OC zarządy nieruchomości- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

a. W OC Zarządcy nieruchomości (zakresie OC  podstawowy, pkt. 4.35 w cz. I 

zamówienia) Zamawiający wprowadza podlimit 1 000 000,00 zł na jeden  

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; 

b. W OC zarządcy nieruchomości (zakresie OC nadwyżkowy, pkt. 4.35 w cz. IV 

zamówienia ) – Zamawiający usuwa zapis w całości.  

 



 
Pytanie nr 21 

OC za szkody wynikłe z awarii nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz 

pieców c.o.- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 

000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 22 

OC za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do 

administrowanych nieruchomości oraz powierzchni dachowych - wnioskujemy  

o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden  

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 23 

OC wzajemne- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 

000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 24 

OC za szkody w związku z administrowaniem cmentarzami- wnioskujemy o wprowadzenie 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki  

w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 25 

OC za szkody wyrządzone przez drzewostan- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 26  

OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 27 

OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatowo- 

wychowawczą- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 

000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 28 

OC pracodawcy- wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 

500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian ZWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wyłączenie w całości zapisu pkt. 4.65. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 30  

Prosimy o podanie informacji:  

- dot. liczby, wieku i stanu technicznego budynków będących w zarządzie Zamawiającego,  



 
Odpowiedź: Spółka zarządza 40 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wiek budynków 

Wspólnot wacha się w granicach 1940-1995. Stan techniczny budynków Wspólnot 

określamy na dobry i bardzo dobry. 

- planowanych przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami na zlecenie osób trzecich.  

Odpowiedź: 226 000,00 zł  

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o podanie informacji:  

- uzupełnienie wykazu maszyn wraz z wartością oraz rokiem produkcji,  

- prosimy w zakresie ubezpieczenia maszyn o zmianę wartości dla maszyn w wieku od 10 do 

15 lat,  

z wartości księgowej brutto na wartość rzeczywistą w ubezpieczeniu maszyn od ryzyk 

wszystkich,  

- prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia maszyn od ryzyk wszystkich 

maszyn starszych niż 15 lat,  

- prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu maszyn od ryzyk wszystkich franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 PLN.  

Odpowiedź:  

Ad1. Uzupełniono zał. 1g do SWZ, zakładka 2a 

Ad2. Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

Ad3. Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie. 

Ad4. Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie. 

 

KLAUZULE DODATKOWE  

Pytanie nr 32  

1.Katastrofa budowlana - wnioskujemy o wprowadzenie listy wyłączeń dla przedmiotowego 

ryzyka: tj brak ochrony dla obiektów:  

- których wiek przekracza 50 lat ,  

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,  

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem  

- wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji  

- nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem 

stanu technicznego obiektu.  

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza budynki użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem z 

ochrony ubezpieczeniowej. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian 

w SWZ. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że niektóre stare budynki w momencie 

oddawania do użytkowania nie musiały spełniać aktualnych norm budowalnych (np. 

zakładać książki obiektu budowlanego).  

 

Pytanie nr 33  

Klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o wprowadzenie zapisów regulujących 

terminy i procedury zgłoszeń aktualizacyjnych przedmiotu i sum ubezpieczenia. Proponujemy 

zgłoszenia w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ochrony.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie  

z zastrzeżeniem. 

 

Pytanie nr 34 

Klauzula rozmrożenia - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości 

szkody, nie mniej niż 500,00 PLN  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie  

z zastrzeżeniem. 

 



 
Pytanie nr 35 

Klauzula usunięcia przyczyn awarii - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia -

wspólnego dla zakresu opisanego w przedmiotowej klauzuli oraz awarii instalacji i urządzeń 

technicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie  

z zastrzeżeniem. 

 

Pytanie nr 36 

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji- wnioskujemy o obniżenie limitu do 1 000 000, 00 

PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit zgodnie z wnioskiem powyżej.  

 

Pytanie nr 37 

Klauzula przemieszczanie pomiędzy miejscami ubezpieczenia- wnioskujemy o wprowadzenie 

limitu 200.000,00 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie  

z zastrzeżeniem. 

 

Pytanie nr 38 

Klauzula szkód w przedmiotach szklanych- wnioskujemy o wprowadzenie limitu 20 000, 00 

PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie  

z zastrzeżeniem. 

 

Pytanie nr 39  

W związku z zapisami SWZ- cz. I, cz. IV. 

Zakres ubezpieczenia:  

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul dodatkowych w treści j/n:  

I. Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej)  

 

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę 

zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego 

niniejszą umową ubezpieczenia.  

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych 

nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot 

ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego 

się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii 

jakiejkolwiek choroby zakaźnej.  

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 

pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 

organizm, przy czym:  

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,  

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 

drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek 

powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 

organizmami  

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź 

utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.  



 
Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu 

ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.  

I II. Klauzula Cyber (do całego programu ubezpieczenia)  

 

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)  

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar  

i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających 

lub spowodowanych przez:  

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;  

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu 

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;  

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek 

Danych elektronicznych;  

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub 

korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;  

jako konsekwencje:  

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu  

i miejsca;  

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;  

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu 

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego 

/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub 

uszkodzeniem.  

Definicje:  

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:  

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, 

proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie 

elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego 

objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną 

konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, 

wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do 

tworzenia kopii zapasowych.  

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń 

elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii 

komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), 

umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.  

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub 

przechowywane przez system komputerowy.  

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, 

instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane  

z możliwością uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub 

monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno 

związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie 

trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa 

usługi”. „Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub 

gdy sprzęt jest wyłączony.  

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 

warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza u 

mowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego 

mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), 

poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały 

bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. 



 
Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną 

stratę lub uszkodzenie.  

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie  

z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie 

do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych 

elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych 

elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania 

Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu 

uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową 

ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty 

te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do 

odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie 

obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego 

ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać 

odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza przedmiotowe klauzule do SWZ.  

 

Pytanie nr 40 

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia poniższych zwrotów które zostały 

przekreślone : 

 

Zakres ubezpieczenia. 

Nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się 

również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości 

państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału  

w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, 

udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych, 

spotkaniach w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy, realizacji 

zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy 

oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres 

ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku 

epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności. 

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody: 

1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które 

wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek 

węgla); 

2) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego lub przeciążeniowego, rozumianego jako 

uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu 

mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego 

wysiłku fizycznego; 

3) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 41 

Wnioskujemy o doprecyzowanie aby ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego 

wysokość świadczeń ustalone było według OWU ubezpieczyciela. ( tabeli uszczerbku na 

zdrowiu). 

Odpowiedź: Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się 

wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie 

potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SWZ, mają 

zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SWZ i umowie. Jeśli ogólne lub 

szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują 

wymaganego zakresu ochrony, przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany 

do wymogów SWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych  



 
i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne 

z wymaganiami określonymi w SWZ. 

 

Pytanie nr 42 

Wnioskujemy o doprecyzowanie,  iż opcję dodatkowe takie jak: zwrot kosztów leczenie, 

zwrot kosztu leczenia stomatologicznego, koszty przeszkolenia zawodowego osoby 

niepełnosprawnej powstałych w wyniku NNW na terytorium RP świadczenia dodatkowe za 

pobyt w szpitalu udzielna są 24 godziny na dobę na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 43 

Wnioskujemy o zmianę - oparzenia i odmrożenia – do 10 000 zł  sumy ubezpieczenia- 

według tabeli uszczerbku ubezpieczyciela . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 44 

W ubezpieczeniu NNW imiennym Członków Ochotniczej Straży Pożarnych wnioskuje  

o zawężenie zakresu tylko i wyłącznie do poniższego:  

 

a) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu,  

b) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego 

3) wysokość jednorazowych odszkodowań została określona jako zgodna z przepisami 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 45 

Wnioskujemy o zmianę zapisów:  

  

Z:  

„zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i  

środków pomocniczych – koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 40% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do 

wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 40% sumy ubezpieczenia „ 

 

na :  

 

„zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i  

środków pomocniczych – koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami 

ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 30% sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich 

zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 30% sumy ubezpieczenia „ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 46 

Wnioskujemy o zmianę – limitu na koszty leczenie na terytorium RP to max 3000 zł . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 47 

Wnioskujemy o zmianę – z całkowitej niezdolności do pracy na czasową niezdolność do 

pracy: 



 
 

Świadczenie 70zł  za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy przynoszącej stałe źródło 

dochodu, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas 

trwania ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od: 

 

a) 10 – go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, w przypadku gdy czasowa 

niezdolność Ubezpieczonego do pracy trwała nieprzerwanie do 30 dni lub, 

b) 1 – go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, w przypadku gdy czasowa 

niezdolność Ubezpieczonego do pracy trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni.  

 

Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie za 90 dni czasowej niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis: zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do 

pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym zakresem i umową 

ubezpieczenia – 40,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, maksymalnie 

przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP (bez 

MDP).W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ.  

 

 

 

Podpisał Zastępca Burmistrza 

/-/Arnold Joszko 

 


