
Ożarów, dnia 11.06.2019r. 
 
Oznaczenie sprawy: BIII 271.3.2019 

 
        Wg właściwości 
 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia powyżej kwoty 30.000 EURO na Kompleksowe ubezpieczenie mienia                                       
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz 
spółki komunlnej.  

 
Pismo Zamawiającego 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej 
przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Gmina Ożarów działając w oparciu o 
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.) 
modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
PYTANIE 1 
„Prosimy o wskazanie pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem Assistance w zakresie wariantu 1 

” 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający informuje, że w punkcie 2.11 rozdziału D załącznika 7B do treści SIWZ zostały wskazane pojazdy 
zgłoszone do ubezpieczenia Assistence – 5 pojazdów. 
 
PYTANIE 2 
„Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Ożarów wystąpiło ryzyko powodzi?” 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający informuje, w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Ożarów wystąpiło ryzyko powodzi (pas 
terytorium gminy Ożarów przy Wiśle).  
 
PYTANIE 3 
„Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w 
(jeżeli są):  
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 
naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i 
przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie 
zagospodarowania przestrzennego) 
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku  przelania się wód 
przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia 
lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.” 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający informuje - na terenie Gminy Ożarów brak jest budynków zlokalizowanych na terenach zagrożonych 
powodzią. 
 
PYTANIE 4 
„W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty: 
a)    Wymiana instalacji elektrycznej,  
b)    Wymiana pokrycia dachowego,  
c)     Wymiana konstrukcji dachu,  
d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  



e)    Wymiana stolarki okiennej,  
f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  
g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa” 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający informuje - W budynkach starszych niż 50 lat wykonano następujące roboty: 

1. Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie- rok 2010- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

2. Szkoła Podstawowa w Pisarach- rok 1995 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, 
wymiana konstrukcji dachu, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  wymiana stolarki okiennej, 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy rok 2009 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana konstrukcji dachu, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  wymiana stolarki 
okiennej, 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej rok 2011 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, 
wymiana konstrukcji dachu, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  wymiana stolarki okiennej, 

5. Szkoła Podstawowa w Janowicach rok 2010- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

6. Budynek OSP Przybysławice lata 2010-2015 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

7. Budynek OSP Jankowice rok 2015- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, 
wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

8. Budynek OSP Prusy rok 2011 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana 
stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

9. Budynek OSP Biedrzychów  lata 2017-2018 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania, 

10. Budynek OSP Dębno rok 2004 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, wymiana 
centralnego ogrzewania, 

11. Dom Ludowy w Lasocinie rok 2014- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, 
wymiana stolarki okiennej, wymiana centralnego ogrzewania. 

 
PYTANIE 5 
„Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w 
poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający nie jest w stanie zgromadzić i przedstawić bardziej szczegółowych informacji nt. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciw- kradzieżowych w poszczególnych nieruchomościach niż te, które zostały zawarte w 
załącznikach do treści SIWZ. Wykonawcy mają możliwość przed terminem składania ofert to samodzielnego 
przeglądu wszystkich naszych nieruchomości gminnych – celem oceny ryzyk ubezpieczeniowych w zakresie każdej 
lokalizacji. 
 
PYTANIE 6 
„Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa” 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający potwierdza, wszystkie obiekty spełniają powyższe wymagania. 
 
PYTANIE 7 
„Czy Gmina zarządza lub administruje  wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów?” 
Odpowiedź na pytanie 7 
Gmina nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów. 
 
PYTANIE 8 
„Czy na terenie Powiatu znajduje się selektywny punkt zbiórki odpadów? I czy jest on przedmiotem 
ubezpieczenia?” 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający informuje - na terenie Gminy Ożarów znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – 
wybudowany w roku 2018 i jest on przedmiotem ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 9 
„Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności obligatoryjnej OC szkód wyrządzonych przy wykonywaniu 
władzy publicznej lub wprowadzenie limitu 100 000 zł.” 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 10 



„Prosimy o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy w OC pkt „odpowiedzialność wynikająca z braku możliwości 
dostępu, możliwości przejazdu.”” 
Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający informuje, że chodzi o problemy po powzięciu decyzji administracyjnych np. wydane zostało 
pozwolenie na zajęcie pasa drogi/ budowę drogi / budowę inwestycji itp. bez zapewnienia dostępu mieszkańcom 
do ich własnych posesji.  
 
PYTANIE 11 
„Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
wywozem nieczystości stałych oraz płynnych przez pojazdy gospodarki komunalnej gminny” 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 12 
„Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem i prowadzeniem punktu selektywnej 
zbiórki odpadów.” 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie bez zadania pytania co do w/w zakresu 
OC działalności. 
 
PYTANIE 13 
„Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN” 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 14 
„Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń 
odpowiedzialności:  
- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlece-
nie lub rachunek)  
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, 
polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, 
nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz 
sprzeniewierzenia;  
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyj-
nych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo doty-
czy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji; 
- wynikające z działalności reklamowej; 
- związane ze stosunkiem pracy; 
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej” 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający po przeanalizowaniu w/w katalogu informuje, że rozszerza katalog wyłączeń w zakresie czystych 
strat finansowych opisanych w SIWZ w załączniku nr 7A. 
 
BYŁO: (załącznik nr 7A do treści SIWZ, rozdział C pkt 4.2.4) 
Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową lubi osobową. Czyste 

straty finansowe obejmują wszystkie uszczerbki poza wymienionymi poniżej powstałymi:  

• w następstwie działań nieobjętych umową ubezpieczenia,  

• wskutek niedotrzymania terminów, kar umownych,  

• wskutek przekroczenia kosztorysów,  

• z tytułu działalności reklamowej,  

• w związku z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.  

• w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych,  



• wskutek działalności w zakresie projektowania, doradztwa,  

• wskutek działalności związanej z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju 

płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, pośrednictwem 

lub organizacją podróży, 

• wskutek naruszenia prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

• w związku z udzielaniem licencji,  

• w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 

 
JEST: (załącznik nr 7A do treści SIWZ, rozdział C pkt 4.2.4) 
Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową lubi osobową. Czyste 

straty finansowe obejmują wszystkie uszczerbki poza wymienionymi poniżej powstałymi:  

• w następstwie działań nieobjętych umową ubezpieczenia,  

• wskutek niedotrzymania terminów, kar umownych,  

• wskutek przekroczenia kosztorysów,  

• z tytułu działalności reklamowej,  

• w związku z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.  

• w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych,  

• wskutek działalności w zakresie projektowania, doradztwa,  

• wskutek działalności związanej z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju 

płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, pośrednictwem 

lub organizacją podróży, 

• wskutek naruszenia prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

• w związku z udzielaniem licencji,  

• w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej, 

• powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu, 

• powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 

podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych, 

• powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży. 

 
PYTANIE 15 
„Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o 
ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ mają zastosowanie 
ogólne przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie zostały one włączone do zapisów 
SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 16 
„Prosimy o wprowadzenie zapisu o do ubezpieczeń komunikacyjnych:” Zniesiona amortyzacja części w szkodach 
częściowych dla pojazdów eksploatowanych do 10 lat.”” 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  
 
PYTANIE 17 
„Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności AC „odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia 
się podczas jazdy pokrywy silnika, drzwi oraz innych elementów pojazdu.” 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 18 



„Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności AC „odpowiedzialność wskutek zassania wody przez 
pracujący silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi itp. „” 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje oblimitowania w/w 
zakresu w zakresie ilości zdarzeń. 
BYŁO: (w załączniku nr 7B do treści SIWZ, rozdział B. punkt 2.6) 
2.6 Odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracujący silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych 
opadów atmosferycznych, powodzi itp.” 
JEST: (w załączniku nr 7B do treści SIWZ, rozdział B. punkt 2.6) 
2.6 Odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracujący silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych 
opadów atmosferycznych, powodzi itp. (limit 2 zdarzeń w rocznym ubezpieczeniu dla wszystkich pojazdów). 
 
PYTANIE 19 
„Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie ASS dotyczy jedynie pojazdów osobowych oraz ciężarowych dmc do 
3,5t, w wieku do lat 15.” 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający potwierdza, ubezpieczenie Assistance dotyczy jedynie pojazdów osobowych oraz ciężarowych dmc 
do 3,5t, w wieku do lat 15. 
 
PYTANIE 20 
„Prosimy o informację, czy: 
- którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie obiektem 
nieużytkowanym/wyłączonym z eksploatacji, 
- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem 
ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia, 
- jakiekolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w budynku lub lokalu, który jest 
aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji. 
Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych punktów jest twierdząca, proszę o informację o stanie 
technicznym obiektu, czy jest dozorowany (w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do remontu/rozbiórki, w jaki 
sposób zabezpieczono go przed zaistnieniem szkód (w szczególności pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, 
dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego względem tego obiektu.” 
Odpowiedź na pytanie 20 
Zamawiający informuje, wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia są w eksploatacji/ użytkowaniu. 
 
PYTANIE 21 
„Prosimy o informację, czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do dziś? 
Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie: 
- daty szkód, 
-wartości szkód 
-jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres)? 
-jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy” 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający informuje – nie było szkód powodziowych. 
 
PYTANIE 22 
„Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej 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.)” 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający informuje, wszystkie obiekty spełniają powyższe wymagania. 
 
PYTANIE 23 
„Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.” 
Odpowiedź na pytanie 23 
Zamawiający informuje: tak. 
 
PYTANIE 24 



„Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie. 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 
-sprzętu przeciwpożarowego; 
-instalacji elektrycznej i odgromowej; 
-instalacji gazowej; 
-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
-instalacji gazów medycznych; 
-instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 
-instalacji ciśnieniowych; 
-urządzeń dźwigowych.” 
Odpowiedź na pytanie 24 
Zamawiający informuje, obiekty budowlane podlegają wszystkim przeglądom. 
 
PYTANIE 25 
„Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 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.” 
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód powstałych w związku                      
z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzanie oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a 
także w związku z prowadzeniem działalności związanej z prowadzeniem sortowni, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiwaniem odpadów lub jakimikolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Natomiast zakres OC działalności dotyczy funkcjonowania PSZOK, który jest prowadzony przez MPK Sp. z o.o.              
w Ożarowie. Informacje o PSZOKU dostępne na stronie: 
http://www.ozarow.pl/aktualnosc-924-pionierski_punkt_odpadow_w_ozarowie.html (informacje o obiekcie) 
http://bip.ozarow.pl/upload/Uchwa%C5%82a%20NR%20XLV.335.2018%20PSZOK.pdf (regulamin funkcjono-
wania PSZOK) 
 
PYTANIE 26 
„Prosimy o informację, czy szkoły i  placówki oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty 
lub certyfikaty.” 
Odpowiedź na pytanie 26 
Wyposażenie nabywane przez szkoły i placówki oświatowe posiada wymagane atesty i certyfikaty. 
 
PYTANIE 27 
„Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej.” 
Odpowiedź na pytanie 27 
Zamawiający potwierdza zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
 
PYTANIE 28 
„Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego zarządza wysypiskiem? 
- jeżeli tak, proszę o podanie jakie odpady składowane są na terenie wysypiska. 
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa ) będzie zarządzać?” 
Odpowiedź na pytanie 28 
Na terenie Gminy Ożarów nie znajduje się żadne wysypisko śmieci oraz nie jest planowane jego uruchomienie.  
Regionalne wysypisko jest na terenie innej gminy – w gminie Baćkowice. 
 
PYTANIE 29 
„Prosimy o podanie, czy ochroną ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki 
OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczymi. Jeżeli tak, proszę podać liczbę członków.” 
Odpowiedź na pytanie 29 
Zamawiający potwierdza ochroną ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki 
OSP w związku prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczymi. Liczba członków ok. 220 osób. Zamawiający 
informuje ponadto, że informacje o jednostkach OSP / MDP/ KDP zostały zamieszczone w załączniku nr 7C do 
treści SIWZ. 



 
PYTANIE 30 
„Czy do zadań Jednostka Samorządu Terytorialnego należy: 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę? 
dowóz dzieci do szkoły?” 
Odpowiedź na pytanie 30 
Tak te zadania należą do Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
 
PYTANIE 31 
„Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli A.4. (katastrofa budowlana) do poziomu 2.000.000,00 zł.” 
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że warunek A.4 
w formularzu ofertowym – załącznik nr 1A do treści SIWZ - jest warunkiem fakultatywnym dla Wykonawców. 
Obligatoryjny poziom katastrofy budowlanej został opisany w SIWZ w załączniku nr 7A i wynosi: 2.000.000,00 zł. 
 
PYTANIE 32 
„Prosimy o wykreślenie w części dotyczącej ubezpieczenia AC zapisu  „2.2.6 Odpowiedzialność wskutek zassania 
wody przez pracując silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.;”” 
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w drodze 
odpowiedzi na pytanie nr 18 do treści SIWZ wprowadził limit zdarzeń w zakresie niniejszego zakresu AC. 
 
PYTANIE 33 
„Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia Assistace maja być objęte jedynie pojazdy osobowe i 
ciężarowe do 3,5 t DMC bez względu na wiek” 
Odpowiedź na pytanie 33 
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia Assistance mają być objęte pojazdy osobowe i ciężarowe do 
3,5 t DMC maksymalnie w wieku do 15 lat. 
 
PYTANIE 34 
„Prosimy o wyjaśnienie  wysokości prawa opcji w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Na stronie 5 SIWZ i w 
załaczniku nr 1B jest mowa o 10% zamówienia w każdym roku polisowym, natomiast  w załączniku nr 7B 
(str.169) jest mowa o prawie opcji w wysokości do 20%.” 
Odpowiedź na pytanie 34 
Zmawiający informuje, że obowiązującym limitem prawa opcji dla komunikacji jest 10%. Jednocześnie 
Zamawiający dokonuje ujednolicenia treści SIWZ poprzez poprawienie jej zapisów. 
BYŁO: (w załączniku nr 7B do treści SIWZ) 
„PRAWO OPCJI (Ubezpieczenia komunikacyjne) 
Prawo opcji - na podstawie art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) 
rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane 
w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia maksymalnie do wysokości 20 % zamówienia podstawowego w 
każdym roku polisowym umowy dwuletniej w zakresie: 
- ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 
- ubezpieczenie autocasco; 
- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów; 
- ubezpieczenie assistance .” 
JEST: (w załączniku nr 7B do treści SIWZ) 
PRAWO OPCJI (Ubezpieczenia komunikacyjne) 
Prawo opcji - na podstawie art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) 
rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane 
w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia maksymalnie do wysokości 10 % zamówienia podstawowego w 
każdym roku polisowym umowy dwuletniej w zakresie: 
- ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 
- ubezpieczenie autocasco; 
- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów; 
- ubezpieczenie assistance . 
 
PYTANIE 35 
„Prosimy o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zmieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały 
włączone zapasami SIWZ, będą miały zastosowanie.” 
Odpowiedź na pytanie 35 



Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ mają zastosowanie 
ogólne przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie zostały one włączone do zapisów 
SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 36 
„Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 14.06.2019 r.” 
Odpowiedź na pytanie 36 
Zamawiający informuje, że w drodze ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dokonał przesunięcia terminu składania 
ofert na dzień 18.06.2019r. 
 
PYTANIE 37 
„Czy proponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co  
i kiedy się zmieniło?” 
Odpowiedź na pytanie 37 
Zamawiający informuje, że proponowany w SIWZ program ubezpieczenia jest bardzo podobny do obowiązujących 
zapisów programowych w latach wcześniejszych – dokumentacje z poprzednich zamówień dostępne są dla 
Wykonawców na stronie BIP Gminy Ożarów. Główne zmiany polegają na: 1) włączeniu do programu spółki 
komunalnej MPK Sp. z o.o. w Ożarowie, która wcześniej była poza programem – w związku z czym zostały 
wprowadzone również zapisy w ubezpieczeniu OC działalności dot. jej zakresu działalności. Zmianie uległy 
również” 2) sposób ustalenia wartości nieruchomości w wartościach odtworzeniowych; 3) podwyższona została 
suma gwarancyjna OC z 700.000 zł na 1.500.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia; 4) niewielkim zmianom uległy limity na pierwsze ryzyko. 
 
PYTANIE 38 
„Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo 
użytkowników Dróg (dot. OC Dróg).” 
Odpowiedź na pytanie 38 
Zamawiający informuje: co najmniej dwa razy w roku. 
 
PYTANIE 39 
„Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (ubezpieczenie OC dróg),” 
Odpowiedź na pytanie 39 
Zamawiający informuje: w ciągu 48 godzin. 
 
PYTANIE 40 
„Sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia, (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków OC 
dróg).” 
Odpowiedź na pytanie 40 
Zamawiający informuje: zabezpieczenie miejsca szkody, oznakowanie miejsca szkody. 
 
PYTANIE 41 
„Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć budynki z eksploatacji? Jeśli tak to, które i 
jaka jest ich wartość” 
Odpowiedź na pytanie 41 
Zamawiający informuje: nie planuje. 
 
PYTANIE 42 
„Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji: 
- rok budowy, 
- dot. konstrukcji i  stanu technicznego budynków nieeksploatowanych 
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są 
odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane 
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP 
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki” 
Odpowiedź na pytanie 42 
Pytanie Zamawiającego nie dotyczy. 
 
PYTANIE 43 
„Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli  tak to prosimy o 
podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.” 
Odpowiedź na pytanie 43 
Zamawiający informuje - planowane remonty to: 

1. ZSO im.E.Szylki w Ożarowie- wymiana podłóg na jednym z poziomów, 



2. Budynek OSP w Wyszmontowie- remont i adaptacja na Świetlicę Wiejską rok 2019 
Ponadto będą wykonywane bieżące remonty jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
PYTANIE 44 
„Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenia na użytkowanie stosowanie do 
aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, proszę o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny.” 
Odpowiedź na pytanie 44 
Zamawiający informuje: wszystkie budynki posiadają wymagane zezwolenia. 
 
PYTANIE 45 
„Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. ubezpieczenia obiektu PSZOK-u: konstrukcja, rodzaj 
składowanych odpadów, sposób składowania (w tym: czy występuje składowanie pod ścianą obiektu lub  
w odległości mniejszej niż 5m od niej), czy obiekt jest dozorowany 24h, czy dozorujący posiada środki techniczne 
do natychmiastowego zawiadomienia straży pożarnej, jaka jest odległość najbliższej jednostki straży pożarnej, 
pochodzenie odpadów: Selektywna zbiórka, Nieselektywna zbiórka, Odpady z ulic, Odpady niebezpieczne, Odpady 
wielkogabarytowe, Elektroodpady.” 
Odpowiedź na pytanie 45 
Konstrukcja żelbetowa, wiaty stalowe. Obiekt jest dozorowany 24h, dozorujący posiada odpowiednie środki do 
natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich służb, najbliższa jednostka OSP znajduje się w odległości 2km od 
obiektu. Selektywna zbiórka odpadów- tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, odpady wielkogabarytowe i 
elektroodpady.  
 
PYTANIE 46 
„Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, 
utylizacji odpadów. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 46 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie udzielając odpowiedzi na pytanie nr 25 do treści SIWZ. 
 
PYTANIE 47 
„Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem 
śmieci. Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 47 
Zamawiający informuje: nie planuje. 
 
PYTANIE 48 
„Czy Zamawiający zamierza w okresie realizacji zamówienia zgłosić jeszcze do ubezpieczenia jakiekolwiek 
instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne? Jeżeli tak, proszę o podanie ich wartości i lokalizacji.” 
Odpowiedź na pytanie 48 
Zamawiający co do zasady zgłosił wszystkie solary do ubezpieczenia w systemie sum stałych. Solary w Gminie 
Ożarów znajdują się przede wszystkich w jednej lokalizacji przy basenie i jest to inwestycja za te: 942 823,00 zł – 
system solarnego ogrzewania basenu. Dodatkowo solary są zlokalizowane na PSZOK. Dalszych inwestycji w tym 
zakresie w przyszłości nie można wykluczyć. 
 
PYTANIE 49 
„Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poz. 1.4.6 mienia (środki obrotowe i ruchomości) 
zainstalowanego bądź składowanego… do wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.” 
Odpowiedź na pytanie 49 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 50 
„Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poz. 1.4.7 mienia zainstalowanego na zewnątrz budynków 
lub budowli do wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.” 
Odpowiedź na pytanie 50 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 51 
„Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poz. 1.4.8 mienia mienie w trakcie transportu wewnątrz 
danej lokalizacji (w tym przewożenia, przenoszenia, załadunku, rozładunku, wypadku środka transportu) do 
wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.” 
Odpowiedź na pytanie 51 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 52 



„Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poz. 1.4.9 mienie, które ze względu na specyfikę znajduje 
się pod ziemią do wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.” 
Odpowiedź na pytanie 52 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 53 
„Proszę  o podanie limitu dla poz 1.4.10 mienie o charakterze zabytkowym, w tym w szczególności wpisane do 
rejestru zabytków i/lub będące pod nadzorem konserwatorskim.” 
Odpowiedź na pytanie 53 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany.  
 
PYTANIE 54 
„Proszę  o podanie limitu dla ryzyka uderzenie pojazdu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie 
zdarzenia.” 
Odpowiedź na pytanie 54 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 55 
„Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia z ryzyka kradzieży zwykłej wartości pieniężnych.” 
Odpowiedź na pytanie 55 
Zamawiający informuje, że z ryzyka kradzieży zwykłej są wyłączone wartości pienieżne. 
 
PYTANIE 56 
„Proszę o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności: medycznej, badawczej, farmaceutycznej a 
także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.” 
Odpowiedź na pytanie 56 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności: medycznej, badawczej, farmaceutycznej a 
także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
PYTANIE 57 
„Proszę o wyrażenie zgody na dodanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej poz.2.39 ….z uwzględnieniem 
pokazów pirotechnicznych słów „pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie 
zajmującą się organizowaniem takich pokazów”…” 
Odpowiedź na pytanie 57 
Zamawiający informuje, że jeśli będzie organizował pokazy pirotechniczne to przez profesjonalną firmę 
zewnętrzną, w stosunku do której Ubezpieczyciel będzie miała prawo regresu. 
 
PYTANIE 58 
„Proszę o potwierdzenie, ze w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, że zakres nie obejmuje szkód 
spowodowanych przez priony.” 
Odpowiedź na pytanie 58 
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, że zakres nie obejmuje szkód 
spowodowanych przez priony. 
 
PYTANIE 59 
„Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź na pytanie 59 
Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ mają zastosowanie 
ogólne przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie zostały one włączone do zapisów 
SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 60 
„Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 
umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały 
go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 60 
Zamawiający informuje, że Wykonawców obowiązują zapisy treści SIWZ zawarte załączniku nr 7 do treści SIWZ, 
które regulują powyższe zagadnienie - zobacz zapisy punkt 16 pn. „Warunki umowy ubezpieczenia”, tam m.in. 
punkt: „16.3.W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem 
opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia.” 



 
PYTANIE 61 
„Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.06.2019 r.” 
Odpowiedź na pytanie 61 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na w/w dzień. Jednocześnie dokonuje ogłoszenia  
o zmianie ogłoszenia w przedmiotowym zakresie. 
 
PYTANIE 62 
„Okres ubezpieczenia  - z uwagi na 36 miesięczny okres ubezpieczenia wnosimy o włączenie 
klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści; 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może 
wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
1)       Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
2)       Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3)       Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: 
a)    pierwszy okres rozliczeniowy:  
§  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC 
do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 
pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia 
określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik 
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 
a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 
miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych 
stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W 
przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 
miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie. 
b)    drugi okres rozliczeniowy:  
§  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC 
do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 
pierwsze 9 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 40%  - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia 
określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik 
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 
w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy 
drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 
ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku 
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy 
pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.   
Szkodowość:” 
Odpowiedź na pytanie 62 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 63 
„Proszę o informację czy Zamawiający posiada i zarządza mieniem w jakikolwiek związanym z 
zagospodarowaniem odpadów i recyclingiem (sortownie, składowiska)” 
Odpowiedź na pytanie 63 
Zamawiający prowadzi tylko PSZOK w Ożarowie, więcej informacji o PSZOK pod adresem www: 
http://www.ozarow.pl/aktualnosc-924-pionierski_punkt_odpadow_w_ozarowie.html 
 
 
PYTANIE 64 
„Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne 
warunki ubezpieczenia Wykonawcy zamówienia” 
Odpowiedź na pytanie 64 
Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ mają zastosowanie 
ogólne przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie zostały one włączone do zapisów 
SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 65 



„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej 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.)” 
Odpowiedź na pytanie 65 
Zamawiający informuje: tak. 
 
PYTANIE 66 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 
środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).” 
Odpowiedź na pytanie 66 
Zamawiający informuje: tak spełniają wymagania. 
 
PYTANIE 67 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.” 
Odpowiedź na pytanie 67 
Zamawiający informuje: tak. 
 
PYTANIE 68 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie. 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych.” 
Odpowiedź na pytanie 68 
Zamawiający informuje: tak, bez zastrzeżeń. 
 
PYTANIE 69 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Punkt 1 przedmiot ubezpieczenia 
1.3.3 mienie osób trzecich i mienie powierzone – wnosimy o wykreślenie „w tym dzieła sztuki „ 
1.4.9 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie o charakterze zabytkowym, w tym w szczególności wpisane do 
rejestru zabytków  - wnosimy o wykreślenie podpunktu w całości” 
Odpowiedź na pytanie 69 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
nieruchomości o charakterze zabytkowy na potrzeby ubezpieczenia zostały zgłoszone nie w ich historycznych, 
zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-
dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub ew. wg wartości księgowych brutto. Ponadto 
Zamawiający informuje, że prawidłowe wskazanie drugiego zapisu to punkt 1.4.10 – a nie 1.4.9. 
 
PYTANIE 70 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Punkt 2 zakres ubezpieczenia 



• Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych zlokalizowanych nie dalej 
jak 300 m od ubezpieczanego przedmiotu ubezpieczenia (dotyczy sieci i przewodów, które należą do 
ubezpieczającego /ubezpieczonych w ramach podanych sum ubezpieczenia, - wnosimy o zmianę „nie dalej jak 
100 m”  
• odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym 
bezpośrednio na podłodze. – wnosimy o dopisanie odpowiedzialność jest wyłącznie w odniesieniu do mienia, 
którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości ” 
Odpowiedź na pytanie 70 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 71 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
3.5.4 wnosimy o wykreślenie szkód w zieleni  ” 
Odpowiedź na pytanie 71 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiajacy dokonuje obniżenia limitu 
punktu 3.5.6 do poziomu 3000 zł 
BYŁO: (w załączniku nr 7A do treści SIWZ, rozdział A. pkt 3.5.6) 
• szkody w zieleni – limit 5000,00 zł 
JEST: (w załączniku nr 7A do treści SIWZ, rozdział A. pkt 3.5.6) 
• szkody w zieleni – limit 3000,00 zł 
 
PYTANIE 72 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
3.5.5 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod 
warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 300 m  - wnosimy o zmianę do 
100 m” 
Odpowiedź na pytanie 72 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 73 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
3.5.11 – wnosimy o wykreślenie szkód estetycznych” 
Odpowiedź na pytanie 73 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prawidłowe 
wskazanie punktu to 3.5.12 – obowiązuję limit 5000 zł. 
 
PYTANIE 74 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
3.6.8 Kradzież z włamaniem i rabunek gotówki jak również innych walorów pieniężnych 
o charakterze nominalnym (druki, bilety, itp.), objęta jest ubezpieczeniem także 
w transporcie pieszym na terenie Gminy Szydłów, bez konieczności stosowania zabezpieczenia dla 
transportowanej gotówki do wysokości 0,3 j.o. – wnosimy o zmianę do wysokości 0,2 j.o oraz pod warunkiem że: 
transport może być wykonywany pieszo, gdy spełnione są dodatkowo następujące warunki:  
1) odległość na jaką wykonuje się transport nie uzasadnia użycia samochodu; 
2) wykonywany jest drogą najkrótszą, z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadzących 
przez miejsca odosobnione i uznawane za niebezpieczne: parki, skwery, podwórka.” 
Odpowiedź na pytanie 74 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 75 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Punkt 4 postanowienia dodatkowe 

4.1.5 Dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie będzie 
wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia z uwzględnieniem wartości 
artystycznej i historycznej; - wnosimy o wykreślenie podpunktu w całości  ” 
Odpowiedź na pytanie 75 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mienie tego 
typu ruchomości nie stanowi przedmiotu dużej wartości. W przypadku nieruchomości budynki zostały zgłoszone 
do ubezpieczenia w wartościach odtworzeniowych zgodnie z przyjętym współczynnikiem odtworzenia za 1m2 a 
nie w ich wartościach historycznych. 
 
PYTANIE 76 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 



6. Franszyzy i udziały własne – wnosimy o zastosowanie:  
a. franszyzy integralnej: 100 EUR 
b. franszyzy redukcyjnej: 1 000zł” 
Odpowiedź na pytanie 76 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 77 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Punkt 7 Klauzule obligatoryjne: 
 
7.14 Klauzula wypłaty zaliczek – wnosimy o wykreślenie 
7.24 Klauzula okolicznościowa   - wnosimy o wykreślenie” 
Odpowiedź na pytanie 77 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 78 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
kradzież zwykła - limit 20 000 zł dla ubezpieczanego mienia w systemie I ryzyka, ochrona pod warunkiem 
zgłoszenia faktu kradzieży na policję; - wnosimy o zastosowanie klauzuli w poniższym brzmieniu:  
       Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w 
czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest 
jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne 
szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która 
pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł . 
Udział własny: 10% w każdej szkodzie min. 200 zł.” 
Odpowiedź na pytanie 78 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 79 
„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ALL RISK): 
Punkt 2 zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk 
 
• szkody powstałe podczas napraw i konserwacji (również dokonywanych przez pracowników służby 
wewnętrzne poszczególnych jednostek) – limit: 10 000 zł  - wnosimy o wykreślenie 
• szkody spowodowane nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz 
chłodzących – wnosimy o wykreślenie” 
Odpowiedź na pytanie 79 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 80 
„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ALL RISK): 
Punkt 6. Franszyzy, udziały własne - wnosimy o wyrażenie zgody na udział własny : 
• w odniesieniu do oprogramowania, odtworzenia danych : 5% min 1 000 zł” 
Odpowiedź na pytanie 80 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 81 
„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ALL RISK): 



Wnosimy aby zastosowanie miała poniższa klauzula w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  i ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego  
 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających 
jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, 
w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz 
nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, 
lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane 
elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od 
jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do 
powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania 
danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 
przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 
szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. 
„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.” 
Odpowiedź na pytanie 81 
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie regulacje wynikające z 
OWU Wykonawców w takim zakresie w jakim nie są sprzeczne z treścią SIWZ – nie mogą pogarszać zapisów 
przetargowych.  
 
PYTANIE 82 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 
Punkt 2.16 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez Ubezpieczonego… - wnosimy o wykreślenie  następującego zapisu – w dziełach sztuki „ i 
„Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), 
gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu 
konsekwencje (np. kradzież pojazdu)”” 
Odpowiedź na pytanie 82 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 83 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 
Punkt 2.19 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie 
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej … - wnosimy o 
wykreślenie następującego  zapisu: nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w 
szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.)” 
Odpowiedź na pytanie 83 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 84 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 
Punkt 2.37 Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pojazdy, samobieżne maszyny rolnicze, 
budowalne, wózki widłowe, kosiarki samojezdne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; - prosimy o podanie ilości pojazdów 
wolnobieżnych będących w posiadaniu zamawiającego” 
Odpowiedź na pytanie 84 
Zamawiający informuje, że na stanie posiada pojazdy tego typu: 
- 2 odśnieżarki, 
- 5 kosiarek samojezdnych, 
- 2 traktorki, 
- 1 czyszczarka, 
- 1 wózek widłowy (MPK), 
- 1 rębak do gałęzi (MPK). 
 
PYTANIE 85 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 



7.6 Klauzula wykonywania władzy publicznej – czy na potrzeby niniejszej klauzuli mogą obowiązywać poniższe 
zapisy:  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU  strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez 
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej. 
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego; 
2) szkoda - czysta strata finansowa; 
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie 
określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu 
kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo 
cywilne względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez 
niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.” 
Odpowiedź na pytanie 85 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIE 86 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej: 
Punkt 5. franszyzy i udziały własne – wnosimy aby zastosowanie miała franszyza redukcyjna: 
- dla klauzuli szkód w środowisku: 5% min 1 000 zł  
- dla szkód z tytułu zarządzania drogami: 5% min 1 000 zł 
- dla szkód z tytułu czystych strat finansowych : 5 % min 1000 zł  
- dla pozostałego zakresu: 500 zł” 
Odpowiedź na pytanie 86 
Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany. 
 

 
                                     z poważaniem 
 
 
                               BURMISTRZ OŻAROWA 
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