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Wyjaśnienia oraz zmiana treści 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową 

mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych z(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela wyjaśnień na zapytania 
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym  
Nr NM/ZP.01/07/02/13. na: „Objecie ochroną ubezpieczeniową mianie PGK „Saniko” Sp. z o.o.  
we Włocławku”: 

 

Pytanie 1 
SIWZ, III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust 9.  
Prosimy o rozwaŜenie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia odmiennego zapisu 
Z: „Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość ofertowanych franszyz na poziomie:  
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – do 300 zł” 
Na: „Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość ofertowanych franszyz na poziomie:  
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza redukcyjna dla ryzyka 
poŜaru/eksplozji/wybuchu/dymu/sadzy – 10% wartości szkody min. 20.000 zł, pozostałe ryzyka 1.000 zł” 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. III pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia określił dopuszczalne wysokości oferowanych franszyz. W ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych franszyza wynosi do 300 zł. Zastosowanie przez Wykonawców wyŜszych wartości będzie 
skutkować brakiem dodatkowej punktacji w ocenie ofert w kryterium oferowane franszyzy. 
 
Pytanie 2 
SIWZ, III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust 11.  
Prosimy o akceptację na 
- wprowadzenie zapisu, Ŝe nowo zgłoszone mienie będzie posiadało zabezpieczenia przeciwpoŜarowe  
i przeciwkradzieŜowe nie mniejsze niŜ dla mienia zgłoszonego w SIWZ lub wynikających z owu 
Wykonawcy 
- usunięcie zapisu:  „-zmiany ryzyka ubezpieczeniowego” 
Prosimy o wprowadzenie zapisu – system pro rata temporis nie dotyczy ubezpieczenia OC. W odniesieniu 
do OC prosimy o wykreślenie równieŜ zapisu o obowiązku zastosowania stawek nie wyŜszych niŜ 
zastosowanych w zamówieniu podstawowym. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający akceptuje zapisy Ubezpieczyciela i dokonuje zmiany treści rozdz. III pkt. 11 SIWZ -  
Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
 
Pytanie 3 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 1. Ubezpieczenie od ognia 
i innych Ŝywiołów 
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia do oferty odmiennych 
zapisów zakresu ubezpieczenia: 
Z: uderzenie pioruna, na: bezpośrednie uderzenie pioruna 
Z: wybuch, na: eksplozja 
Z: śnieg, na: napór śniegu lub lodu 
Z: zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, 
awaria instalacji , na: szkoda wodociągowa 



Odpowiedz: 
Wprowadzenie odmiennych zapisów w zakresie ubezpieczenia podanych powyŜej przez Ubezpieczyciela nie 
przyczyni się do odrzucenia oferty. 
 
 
Pytanie 4 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 1. Ubezpieczenie od ognia  
i innych Ŝywiołów 
Prosimy o określenie limitu dla zakresu: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limit 10% wartości 
szkody, nie więcej niŜ 1.000.000 zł 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Ubezpieczyciela powyŜszego limitu dla ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
 
 
Pytanie 5 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe 1. Ubezpieczenie od ognia  
i innych Ŝywiołów 
Ubezpieczeniu podlegają  
a) budynki i budowle – znajdujące się przy ul. Komunalnej 4 i RZOUK w Machnaczu –Załącznik nr 1  

do SIWZ 
b) maszyny, urządzenia i wyposaŜenie, Tabela – wykaz maszyn i urządzeń 
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ  -wg jakiej wartości ubezpieczane jest dane mienie – wskazano wartość 
początkową, czy jest to wartość księgowa brutto/ odtworzeniowa? 
 

Odpowiedz:  
Zamawiający informuje, Ŝe podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wartość początkowa 
ubezpieczanego mienia jest równoznaczna z wartość księgową brutto. 
 
 
Pytanie 6 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe 1. Ubezpieczenie od ognia  
i innych Ŝywiołów 
Ubezpieczeniu podlegają c) maszyny, urządzenia i wyposaŜenie, Tabela – wykaz maszyn i urządzeń. 
Prosimy o określenie roku budowy maszyn i urządzeń. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający poniŜej podaje rok budowy maszyn i urządzeń, które zostały uwzględnione w tabeli  
w rozdz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
- centrala telefoniczna Sigma - 2008 r. 
- szorowarka - 2003 r. 
- urządzenie do magazynowania oleju napędowego YELLOBOX - 2010 r. 
- kolba miarowa - 2012 r. 
- myjka ciśnieniowa Karcher HDS 8/18-4MX - 2010 r. 
- posypywarko-solarka - 1997 r. 
- posypywarki ECOS 3 szt. - 1999 r., 2002, 2002 r. 
- pług odśnieŜny 7 szt. - 2001 r., 2001 r., 2001 r., 2002 r., 2005 r., 2010 r., 2010 r. 
- ładowacz czołowy TUR 16 - 2004 r. 
- BEKUM agregat prądotwórczy - 1997 r. 
- urządzenie wysokociśnieniowe - 2002 r. 
- sieci NN linia 15 kW - 2001 r./2002 r. 
- urządzenia technologiczne w budynkach - 2001 r./2002 r. 
- stanowisko do rozładunku i transportu surowców - 2005 r. 
- mobilna linia sortownicza typ TRYMETR - 2011 r. 
- kocioł olejowy DE DIETRICH GT337 140-175 KW - 2006 r. 
- stacja Trafo - 2001 r./2002 r. 
- kontener 1-tonowy z agregatem chłodniczym na odpady biologiczne - 2006 r. 
- kontener 2-tonowy z agregatem chłodniczym na odpady biologiczne - 2006 r. 
- metanomierz ATX 620 - 2006 r. 



- generator prądu z blokiem cieplnym - 2005 r. 
- generator prądu wraz z włączeniem do sieci - 2010 r. 
- stanowisko przesyłowe pochodnia spalania biogazu - 2005 r. 
- instalacja odgazowania złoŜa - 2005 r. 
- myjnia kół i podwozi samochodów cięŜarowych MOBY DICK Quick 400C - 2005 r. 
- stanowisko mycia samochodów - 2001 r./2002 r. 
- rębarka do gałęzi Tornado - 2005 r. 
- komposter 16T - 2006 r. 
- instalacja oczyszczania powietrza w kabinie sortowniczej odpadów – jednostka GENANO - 2007 r. 
- instalacja wykrywacza poŜaru - 2012 r. 
 
 
Pytanie 7 
Prosimy o przedstawienie informacji do oceny ryzyka poŜarowego i kradzieŜowego lokalizacji Radziejów, 
ul. Brzeska 47A 
Opis lokalizacji, konstrukcja budynków, powierzchnia, liczba kondygnacji, zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowe, zabezpieczenia przeciw kradzieŜowe, przeciwprzepięciowe 
Informacje o ostatnich przeglądach, kiedy były przeprowadzone, wynik 
1. Roczny przegląd budynku, stan techniczny budynku 
2. Ostatnie protokóły kontroli Państwowej StraŜy PoŜarnej i ewentualne decyzje administracyjne będące ich 

następstwem 
3. Protokóły badań technicznych instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji  
4. Protokóły badań instalacji odgromowej 
5. Dokumentacja potwierdzająca wykonywane przeglądy serwisowe dla instalacji sygnalizacji poŜaru, klap 

dymowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz świadectwo dopuszczenia urządzeń do stosowania  
w ochronie przeciwpoŜarowej 

6. Kontrolki przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wraz z dokumentem 
potwierdzającym wielkość ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej 

7. Protokóły czyszczenia przewodów wentylacji wyciągowej (szczególnie w lakierniach) 
8. Protokóły czyszczenia przewodów kominowych 
 

Odpowiedz:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Wykonawcy zainteresowani złoŜeniem oferty mogą dokonywać audytów obiektów i mienia objętego 
przedmiotem zamówienia w celu oceny ryzyka. Audyt taki jest moŜliwy po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 8 
Prosimy wyjaśnienie jakie są zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwprzepięciowe we wszystkich 
lokalizacjach? 
 

Odpowiedz: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Wykonawcy zainteresowani złoŜeniem oferty mogą dokonywać audytów obiektów i mienia objętego 
przedmiotem zamówienia w celu oceny ryzyka. Audyt taki jest moŜliwy po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 9 
Jaki jest stan techniczny budynków? 
 

Odpowiedz:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Wykonawcy zainteresowani złoŜeniem oferty mogą dokonywać audytów obiektów i mienia objętego 
przedmiotem zamówienia w celu oceny ryzyka. Audyt taki jest moŜliwy po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 
 
 
 



Pytanie 10 
Czy w konstrukcji budynków występują elementy drewniane, jeśli tak, jak jest zabezpieczone, jak jest 
prowadzona instalacja elektryczna? 
 

Odpowiedz:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Wykonawcy zainteresowani złoŜeniem oferty mogą dokonywać audytów obiektów i mienia objętego 
przedmiotem zamówienia w celu oceny ryzyka. Audyt taki jest moŜliwy po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 11 
Prosimy o wyjaśnienie informacji o tunelach foliowych 
- jaka jest wartość poszczególnych tuneli, czy jest ubezpieczane w nich mienie, wartość mienia wewnątrz? 
 

Odpowiedz:  
W związku, iŜ wykonanie tuneli foliowych 2 szt. było realizowane w ramach jednego zadania o łącznej 
wartości księgowej brutto 75.765,03 zł, szacunkowo moŜna przyjąć Ŝe wartość poszczególnych tuneli 
wynosi 37.882,52 zł. Podana wartość nie obejmuje wartości mienia znajdującego się wewnątrz tuneli. 
 
 
Pytanie 12 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia 
od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia limitu na 
koszty naprawy wszelkich elementów zniszczonych zabezpieczeń: 
„NaleŜne odszkodowanie za szkody spowodowane podczas kradzieŜy wypłacane jest zgodnie z klauzulą 
likwidacyjną i automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających 
uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia w wysokości do 10.000 zł” 
 

Odpowiedz: 
Wprowadzenie przez Ubezpieczyciela limitu na koszty naprawy wszelkich elementów zniszczonych 
zabezpieczeń w treści podanej powyŜej nie spowoduje odrzucenia oferty. 
 
 
Pytanie 13 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Prosimy o akceptację klauzuli dewastacji w treści proponowanej przez Ubezpieczyciela 
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŜa się rozmyślne 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŜszy 
niŜ 30 dni.” 
 

Odpowiedz: 
Nie. Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Ubezpieczyciela treści klauzuli dewastacji  
i jednocześnie informuje, Ŝe nie posiada lokalizacji opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŜszy 
niŜ 30 dni. 
 
Pytanie 14 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Prosimy o akceptację wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla dewastacji 
Limit odpowiedzialności: 100.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 
30.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
 
 
 
 
 



Odpowiedz: 
Tak. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Ubezpieczycieli powyŜszego limitu odpowiedzialności 
dla dewastacji w ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz podli mitu dla szkód 
powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
 
 
Pytanie 15 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Prosimy o akceptację klauzuli kradzieŜy zwykłej w treści proponowanej przez Ubezpieczyciela 
„ Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŜy zwykłej 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod 
warunkiem, Ŝe ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieŜą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ujawnione dopiero w trakcie 
inwentaryzacji. Wyłączenie odpowiedzialności dla wartości pienięŜnych. 
KradzieŜ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.” 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający akceptuje treść klauzuli kradzieŜy zwykłej zaproponowanej przez Ubezpieczyciela. 
 
 
Pytanie 16 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku doprecyzowania podanej dla 
kradzieŜy zwykłej sumy ubezpieczenia 
Z: suma ubezpieczenia 5.000 zł 
Na: Limit odpowiedzialności w wysokości 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 

Odpowiedz: 
Doprecyzowanie sumy ubezpieczenia dla kradzieŜy zwykłej w ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy  
z włamaniem i rabunku w treści podanej powyŜej nie przyczyni się do odrzucenia oferty. 
 
 
Pytanie 17 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 3. Szyby od stłuczenia – 
Radziejów 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów, czy wartość ubezpieczenia odpowiada wartości rzeczywistej tego mienia. 
 

Odpowiedz: 
Nie. Wartość ubezpieczenia nie odpowiada wartości rzeczywistej mienia bo jest to wartość podana  
na pierwsze ryzyko. 
 
 
Pytanie 18 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 4. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe oferta nie zostanie odrzucona w przypadku doprecyzowania zakresu 
ubezpieczenia 
ppkt – z  „pośrednie działalnie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych” 
na: „pośrednie działalnie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jeŜeli sprzęt został wyposaŜony 
w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk 
pochodnych” 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜszą zmianę w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. 
 
 
 
 



Pytanie 19 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 4. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
Prosimy o określenie wieku sprzętu elektronicznego. Czy wśród wykazanego sprzętu znajduje się sprzęt 
powyŜej 5 lat? JeŜeli tak, prosimy o akceptację klauzuli w treści Ubezpieczyciela – wypłata odszkodowania 
wg wartości rzeczywistej dla sprzętu powyŜej 5 lat. 
Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu - Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,  
iŜ Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości 
rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. 
 

Odpowiedz: 
W wykazanym przez Zamawiającego, w rozdz. IV pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
sprzęcie elektronicznym znajduje się równieŜ sprzęt powyŜej 5 lat.  
Zamawiający nie akceptuje powyŜszej klauzuli zaproponowanej przez Ubezpieczyciela – wypłata 
odszkodowania do wartości rzeczywistej dla sprzętu powyŜej 5 lat. 
 
 
Pytanie 20 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 4. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia do oferty niniejszej 
klauzuli dla sprzętu przenośnego 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej   
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ  
w telefonach komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym 
w polisie. 
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada 
tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki 
i włączony został sprawnie działający system alarmowy, o ile pojazd posiada takie zabezpieczenia, 
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje 
się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym 
garaŜu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŜniku. 
W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów ) w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub 
rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od 
ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe 
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  
 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie akceptuje treści powyŜszej klauzuli zaproponowanej przez Ubezpieczyciela dla 
ubezpieczenia sprzętu przenośnego. 
 
 
Pytanie 21 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
Prosimy o podanie wysokości obrotu za 2012 r. oraz planowanego na 2013 r. 
Prosimy o określenie wszystkich PKD, określających działalność prowadzoną przez Zamawiającego, 
zgłaszaną do ubezpieczenia OC, wraz z określeniem udziału procentowego w obrocie. 
 
 

Odpowiedz: 
Przychód netto ze sprzedaŜy przedsiębiorstwa za rok 2012 wyniósł 20.980.635,86 zł, natomiast planowany 
przychód na 2013 r. Zamawiający nie jest w stanie określić przed terminem składania ofert. 

Przedmiot działalności Zmawiającego zgodnie z PKD przedsiębiorstwa: 



- 38.11.Z  zbieranie odpadów innych niŜ niebezpieczne ok. 50% udziału w obrocie przedsiębiorstwa 
- 81.29.Z  pozostałe sprzątanie ok. 11% w obrocie przedsiębiorstwa 
- 38.32.Z  odzysk surowców z materiałów segregowanych 38% w obrocie przedsiębiorstwa 
- 49.41.Z  transport drogowy towarów 
- 81.30.Z  działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni  
- 38.21.Z  obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne 
- 38.12.Z  zbieranie odpadów niebezpiecznych 
 
 
Pytanie 22 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac przez 
podwykonawców. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe niniejsze rozszerzenie dotyczy odpowiedzialności za podwykonawców  
z zachowaniem prawa do regresu. 
 

Odpowiedz: 
Tak. Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej o szkody powstałe w związku z wykonywaniem 
prac przez podwykonawców dotyczy odpowiedzialności za podwykonawców z zachowaniem prawa do 
regresu. 
 
 
Pytanie 23 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej; rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną 
pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wprowadzenie do oferty klauzul w treści Ubezpieczyciela nie spowoduje 
odrzucenia oferty: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego  
w związku z wypadkiem przy pracy. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, 
wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony 
zobowiązany jest do ich  naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 
 
 
Pytanie 24 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej; rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za 
szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego. 
Prosimy o wyjaśnienie o jakim mieniu mowa w niniejszym rozszerzeniu, jaka jest jego wartość. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wprowadzenie do oferty klauzul w treści Ubezpieczyciela nie spowoduje 
odrzucenia oferty: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe  
w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach 
działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem Ŝywych zwierząt. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

ok. 5% udziału w obrocie 
przedsiębiorstwa 



1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia 
lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 

2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, 
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 

3) w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku  

z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantaŜem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków 
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 

3. W razie kradzieŜy mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
o zdarzeniu policję. JeŜeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek raŜącego niedbalstwa 
nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny  
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

 

Odpowiedz: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym  
przez ubezpieczonego. Jednocześnie informujemy, Ŝe na ten moment ryzyko nie występuje. 
 
 
Pytanie 25 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej; rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za 
szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody, gruntu,  
a takŜe wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją zanieczyszczeń 
 

Prosimy o informacje o zagroŜeniach szkód w środowisku oraz stosowanych procedurach/środkach 
zapobiegających zanieczyszczeniom. 
 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wprowadzenie do oferty klauzul w treści Ubezpieczyciela nie spowoduje 
odrzucenia oferty: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe wszelkie koszty związane  
z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku  
z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe koszty 
poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji 
niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani 

nie moŜliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby 

w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem 

słuŜby ochrony środowiska, policji lub straŜy poŜarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 

wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, 
wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, 
wody lub gruntu. 

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory 
występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

 

Odpowiedz: 
Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie informacje o stosowanych procedurach/środkach zapobiegających 
zanieczyszczeniom są uwzględnione w instrukcji przeciwpoŜarowej oraz instrukcji eksploatacji składowiska. 
W związku z powyŜszym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 10 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawcy zainteresowani złoŜeniem oferty mogą dokonywać audytów 



obiektów i mienia objętego przedmiotem zamówienia w celu oceny ryzyka. Audyt taki jest moŜliwy  
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli 
rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do powietrza, wody, gruntu, a takŜe wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem  
i utylizacją zanieczyszczeń. 
 
 
Pytanie 26 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe kwoty o których mowa w rozszerzeniach to pod limity sumy gwarancyjnej,  
a nie osobne sumy gwarancyjne, jak wynika to z treści SIWZ 
 

Odpowiedz: 
Kwoty ujęte w rozszerzeniach w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej są limitami sumy 
gwarancyjnej. 
 
 
Pytanie 27 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
W związku z faktem uŜycia pojęcia „zdarzenia” prosimy o potwierdzenie, Ŝe oferta, w której zastosowana 
będzie suma gwarancyjna oraz pod limity na jeden i wszystkie wypadki (gdzie wypadek naleŜy definiować 
zgodnie z OWU Ubezpieczyciela) nie zostanie odrzucona. 
 

Prosimy o akceptację poniŜszych definicji: 
wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu 
czystej straty finansowej równieŜ czysta strata finansowa.  
szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym 
takŜe utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia; 
szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym takŜe 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy; 
 

Odpowiedz: 
Tak. Zamawiający akceptuje powyŜsze definicje. 
 
 
Pytanie 28 
SIWZ, V. Szkodowość majątkowa i komunikacyjna za ostatnie 3 lata 
Szkodowość w ubezpieczeniach majątkowych: 
Do jakich ubezpieczeń odnoszą się podane kwoty odszkodowań. Prosimy o podanie kwot poszczególnych 
odszkodowań oraz opis przyczyn szkód. 
Prosimy o informację o zgłoszonych roszczeniach i utworzonych rezerwach. 
Odpowiedz: 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający w rozdz. V pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględnił wykaz 
szkodowości w ubezpieczeniach majątkowych. 
Dokonując doprecyzowania w/w szkodowości informujemy, Ŝe: 
- w 2010 r. wystąpiła jedna szkoda było to uszkodzenie - kradzieŜ elementów budynku magazynowego 

przedsiębiorstwa na wartość 1.489,00 zł, 
- w 2011 r. wystąpiły dwie szkody tj. uszkodzenie lokalu mieszkalnego na wartość 124,36 zł oraz 

uszkodzenie pojazdu podczas pracy brygady wywozowej Zamawiającego na wartość 3.866,08 zł. 
Brak zgłoszonych roszczeń w ubezpieczeniach majątkowych oraz brak utworzonych rezerw. 
 
 



Pytanie 29 
SIWZ, V. Szkodowość majątkowa i komunikacyjna za ostatnie 3 lata 
Szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu kwoty wypłaconych odszkodowań w ryzyku OC w 2010 r. Zapis 15.2227,67 
jest niezrozumiały. Czy istnieją utworzone rezerwy na niewypłacone jeszcze odszkodowania? 
 

Odpowiedz:  
Prawidłowa wartość wypłaconego odszkodowania w ubezpieczeniu OC w roku 2010 wynosi 15.227,67 zł. 
Rezerwy na koniec stycznia 2013 r. wynosiły: 
OC – 3.881,00 zł 
AC – 4.183,00 zł 
 
 
Pytanie 30 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
1. Klauzula Reprezentantów  
Prosimy o akceptację modyfikacji zapisu „Zarząd” na „członków Zarządu, Prokurentów”.  
„Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uwaŜa się osoby lub organ wieloosobowy 
-Członków Zarządu, Prokurentów, który zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawniony jest 
do zarządzania ubezpieczoną jednostką.” 
 

Odpowiedz: 
Tak. Zamawiający akceptuje zmianę zapisu „Zarząd” na „członków Zarządu, Prokurentów”. 
 
 
Pytanie 31 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
2. Klauzula przepięcia 
Prosimy o akceptację  zamiany treści klauzuli na treść Ubezpieczyciela: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA  
 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe : 
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 

spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezaleŜnych od 
Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  

2)  Przez przepięcie naleŜy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

3)  W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagroŜenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  
ochronniki, warystory, filtry).  

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 
Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŜenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od 
poŜaru i innych zdarzeń losowych wynosi: 100.000 zł 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający akceptuje zaproponowany przez Ubezpieczyciela limit odpowiedzialności natomiast  
nie akceptuje treści klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia. 
 
 
Pytanie 32 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
3. Klauzule rozstrzygania sporów 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dotyczy stron umowy ubezpieczenia, tj. ubezpieczającego i ubezpieczyciela 
 
 
 
 



Odpowiedz: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe klauzula rozstrzygania sporów określona w rozdz. VI Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dotyczy stron umowy tj. ubezpieczającego i ubezpieczyciela. 
 
 
Pytanie 33 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
5. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym  
Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel. rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty 
sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost 
wartości tego sprzętu nie przekroczył 30% łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe: 
- automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do 

rejestru środków trwałych, 
- do dnia 1 lipca 2013 r. Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o sprzęcie 

nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy, 
- do ostatniego dnia kaŜdego kwartału Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela 

sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w danym kwartale. 
Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został 
zgłoszony do ubezpieczenia. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Ubezpieczyciela treści klauzuli automatycznego pokrycia 
w sprzęcie elektronicznym. 
 
 
Pytanie 34 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
6. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposaŜeniu 
Prosimy o akceptację  zamiany treści klauzuli na treść Ubezpieczyciela: 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA   
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe: 
nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, 
wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie 
ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu 
środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych 
(inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 
Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem  
np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte 
mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montaŜowych (w tym prób  
i testów). 

1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie 
do 20 dni po zakończeniu kaŜdego półrocza okresu ubezpieczenia 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej 
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10%  wartości łącznej sumy ubezpieczenia  

3. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty  
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

4. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących 
zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony 
ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu kaŜdego półrocza okresu ubezpieczenia . Składka 
będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym)  
i 50% wysokości stawki rocznej.  



5. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek 
jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach 
określonych w ust. 5.  

 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Ubezpieczyciela treści klauzuli automatycznego 
ubezpieczenia nowego mienia. 
 
 
Pytanie 35 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
7. Klauzula wypłaty odszkodowania – prosimy o wykreślenie treści niniejszej klauzuli 
 

Odpowiedz: 
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie klauzuli wypłaty odszkodowania. 
 
 
Pytanie 36 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
8. Klauzula przetęŜenia  
Wnioskujemy o usunięcie tej klauzuli bądź zamianę na klauzulę przepięć. Względnie zastosowanie jako 
klauzuli fakultatywnej. 
 

Odpowiedz: 
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowane przez Ubezpieczyciela zmiany dotyczące klauzuli 
przetęŜenia. 
 
 
Pytanie 37 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
12. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 
Prosimy o akceptację zmiany z:” 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie” na „14 dni od złoŜenia 
wniosku wraz z kosztorysami” 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜszą zmianę. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania określona 
w rozdz. VI. pkt. 12 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia jest klauzulą fakultatywną a więc 
nieobowiązkową. JednakŜe Wykonawcy, którzy rozszerzą ochronę o w/w klauzulę dostaną dodatkowe 
punkty w ocenie ofert. 
 
 
Pytanie 38 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
13. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 
Prosimy o akceptację wprowadzenia klauzuli w treści Ubezpieczyciela 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNI ĘCIA POZOSTAŁO ŚCI PO SZKODZIE   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa ponad 
sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami 
Ubezpieczyciel pokrywa takŜe koszty rozbiórki / demontaŜu części niezdatnych do uŜytku oraz koszty 
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje równieŜ koszty demontaŜu  
i ponownego montaŜu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeŜeli czynności takie są niezbędne  
w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. PowyŜsze koszty objęte są ochroną 
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niŜ 
5.000.000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych  
z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela  tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie  
tj. proporcjonalnie do stopnia zaniŜenia sumy ubezpieczenia mienia. 



Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do 
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.   
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe niniejsza klauzula nie dotyczy OC 
 

Odpowiedz: 
Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli ubezpieczenie kosztów 
usunięcia pozostałości po szkodzie. 
 
 
Pytanie 39 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
16. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy 
Prosimy o akceptację wprowadzenia klauzuli w treści Ubezpieczyciela 
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który 
wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŜytkowany lub tymczasowo 
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się 
okres nie przekraczający 6 m-cy. 
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić 
Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tym czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeŜeli 
jest ono inne niŜ określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony 
ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. 
 

Odpowiedz: 
Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli ochrony mienia nie 
przygotowanego do pracy. 
 
 
Pytanie 40 
Załącznik nr 7 do  SIWZ – Umowa (Projekt) § 6 
Wnioskujemy o rozwaŜenie wykreślenia paragrafu 6. Stosowanie kar umownych. 
 

Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie § 6 umowy dotyczącego kar umownych. 
 
 
Pytanie 41 
Załącznik nr 7 do  SIWZ – Umowa (Projekt) § 7 Ust. 2 a) 
Prosimy o wykreślenie sformułowania „klauzuli warunków i taryf” – taka klauzula nie została przytoczona 
w treści SIWZ 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający wyraŜa zgodę i dokonuje zmiany treści rozdz. XXI pkt. 2 ppkt. a) i b) SIWZ oraz treść § 7  
ust. 2 pkt. a) i b) projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7. 
 
 
Pytanie 42 – Załączniki  do Umowy 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie powyŜsze wyjaśnienia do SIWZ mają zastosowanie w analogicznych 
zapisach w załącznikach do umowy. 
 

Odpowiedz:  
Tak, potwierdzamy, Ŝe wszystkie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie w analogicznych zapisach w załącznikach umowy. 
 
 
Pytanie 43 – SIWZ. III OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Prosimy o sprostowanie. W ust. 9 podane są maksymalne wysokości ofertowanych franszyz, natomiast 



XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
c) oferowane franszyzy– dopuszcza stosowanie wyŜszych niŜ wcześniej opisane, jednak bez dodatkowej 
punktacji. Proszę o informację czy zastosowanie franszyzy kwotowej redukcyjnej wyŜszej niŜ wymienione 
nie spowoduje odrzucenia oferty. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. III pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia określił dopuszczalną wysokość oferowanych franszyz. Zastosowanie przez Wykonawców 
wyŜszych wartości będzie skutkować brakiem dodatkowej punktacji w ocenie ofert w kryterium oferowane 
franszyzy. 
 
 
Pytanie 44 - SIWZ VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY oraz  
Załącznik nr 9 do Umowy 
 

Klauzula nr 4 - Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych  
Klauzula mogłaby mieć zastosowanie w przypadku, gdy mienie ubezpieczone jest w wartości księgowej 
brutto. W innych przypadkach (wartość księgowa netto, lub wartość odtworzeniowa bądź rzeczywista) 
klauzula nie powinna mieć zastosowania. 
NaleŜałoby więc – szczególnie w ubezpieczeniu od kradzieŜy zaznaczyć, Ŝe mienie ubezpieczane jest  
w wartości księgowej brutto, bo z zasady jest tam przyjmowana wartość rzeczywista. 
 

Wnioskujemy o wyjaśnienie i akceptację poniŜszej treści: 
 

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – dla środków ubezpieczanych wg wartości 
księgowej brutto - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŜycia technicznego danego środka 
trwałego, i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest 
w pełnej wysokości szkody, nie więcej niŜ do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez 
potrącenia umorzenia księgowego, zuŜycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie 
odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości 
księgowej danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych, w ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 
 
Odpowiedz:  
Tak. Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli likwidacyjnej dotyczącej 
środków trwałych. 
 
Klauzula nr 7 -  Wypłata odszkodowania 
Zapisy klauzuli są  niekorzystne dla Zakładu Ubezpieczeń.  
Zapis: „Jeśli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, 
odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody” zobowiązuje Zakład 
Ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nawet jeśli  dokumenty nie 
pozwalają na przyjęcie odpowiedzialności (braki w dokumentacji) Ponadto dalsze zapisy o trzech dniach na 
ponowne wystąpienie o dodatkowe dokumenty oraz ograniczenie tych wystąpień do dwóch razy jest 
niekorzystne i ograniczające moŜliwości likwidacji szkody. W przypadku duŜych szkód, gdzie zaangaŜowani 
w likwidację mogą być zewnętrzni eksperci jest to za mało czasu. Ponadto nie raz w trakcie likwidacji 
uwidaczniają się nowe okoliczności wymagające dodatkowej dokumentacji, a te zapisy ograniczyłyby proces 
likwidacji.  
Kolejny zapis: „Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Zakład 
Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy ubezpieczenia” – jest nierealny do spełnienia, gdyŜ, nie moŜna z góry 
do kaŜdej indywidualnej i specyficznej szkody z góry określić wszystkich niezbędnych dokumentów. 
 

Wnioskujemy o wyjaśnienie i akceptację poniŜszej treści: 
 

Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 
30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty,  
o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od daty otrzymania 



dokumentów umoŜliwiaj ących wyjaśnienie okoliczności szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej.  
W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń 
poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej 
wnioskowanych  dokumentów. W celu zminimalizowania ilości wystąpień o dokumenty Zakład 
Ubezpieczeń zobowiązany jest do zachowania naleŜytej staranności przy określaniu niezbędnej  
w likwidacji szkody dokumentacji. 
 

Odpowiedz:  
Nie. Zamawiający nie akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli wypłaty 
odszkodowania. 
 
 
Klauzula  15. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) 
Klauzula ogranicza moŜliwość weryfikacji szkody (zestaw dokumentów). TakŜe czas 2 dni na oględziny 
przedmiotu szkody (nawet nie roboczych) moŜe być nierealny do spełnienia. 
 
Wnioskujemy o wyjaśnienie i akceptację treści Klauzuli po modyfikacjach: 
 

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, 
którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu  
(np. sprzęt którego praca nie moŜe być zastąpiona lub przejęta przez inne takie samo lub podobne 
urządzenie) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela moŜe przystąpić natychmiast do 
jego naprawy sporządzając przed naprawą dokumentację fotograficzną, stosowny protokół opisujący 
przyczynę zdarzenia,  zakres szkody potwierdzony opinią serwisanta, sposób naprawy oraz szacowaną 
wartości szkody. Wymieniona dokumentacja oraz faktura za naprawę wraz z kosztorysem, 
specyfikacją kosztów  będzie podstawą do weryfikacji i ustalenia wysokości szkody i odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić 
do samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Taki trybu 
likwidacji szkody w sprzęcie którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania zakładu zostaje ograniczony do szkód o wartości nie przekraczającej 5.000,00zł 
(przed potrąceniem franszyzy). 
W kaŜdym przypadku, którego dotyczy niniejsza Klauzula Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 
jest do zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i sporządzenia dokumentacji 
zdjęciowej bezpośrednio po szkodzie. 
 

Odpowiedz:  
Nie. Zamawiający nie akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli szybkiej likwidacji 
szkód (sprzęt elektroniczny). Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) określona  
w rozdz. VI. pkt. 15 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia jest klauzulą fakultatywną a więc 
nieobowiązkową. JednakŜe Wykonawcy, którzy rozszerzą ochronę o w/w klauzulę dostaną dodatkowe 
punkty w ocenie ofert. 
 
 

Jednocześnie, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) dokonuje zmiany następujących 
zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 

1. Zmianie ulega treść rozdz. III pkt. 11 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z brzmienia: 
„Zamawiający, przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niŜ 
30% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach:  
- wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia, 
- podwyŜszenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum 

gwarancyjnych, 
- zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie  
do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych  
w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony  



tj. dla ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych ubezpieczeń wg systemu  
pro rata temporis za kaŜdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.” 

na następujące brzmienie: 
„Zamawiający, przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej  
niŜ 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach:  
- wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia - nowo zgłoszone 

mienie będzie posiadało zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwkradzieŜowe nie mniejsze niŜ dla 
mienia zgłoszonego w niniejszym SIWZ. 

- podwyŜszenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum 
gwarancyjnych, 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu 
podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony tj. dla ubezpieczeń 
komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych ubezpieczeń wg systemu pro rata temporis za kaŜdy dzień 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. PowyŜsze nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.” 
 

2. Zmianie ulega treść rozdz. XXI pkt. 2 ppkt. a) i b) SIWZ z brzmienia: 
a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku 
nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli 
warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia. 

b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia 
pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza 
pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne 
zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli 
warunków i taryf. 

na następujące brzmienie: 
a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku 
nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia 
pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza 
pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne 
zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami zawartej 
umowy. 

 
3. Zmianie ulega treść § 7 ust. 2 pkt. a) i b) projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 z brzmienia: 

a) Nastąpi zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku 
nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli 
warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia. 

b) Nastąpi zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku 
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany 
posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na 
okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami 
klauzuli warunków i taryf. 

na następujące brzmienie: 
a) Nastąpi zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku 



nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

b) Nastąpi zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku 
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany 
posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na 
okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie  
z warunkami zawartej umowy. 

 
PowyŜsze zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 
 

PREZES ZARZĄDU 
inŜ. Edward Ziemski 


