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Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14. 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 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących 
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
Pytanie 1 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 1. Ubezpieczenie od ognia 
i innych zdarzeń losowych 
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta nie zostanie odrzucona w przypadku wprowadzenia do oferty odmiennych 
zapisów zakresu ubezpieczenia wynikających z Ogólnych Warunków 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 
 

Odpowiedź: 
Wprowadzenie odmiennych zapisów w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w treści podanej 
powyŜej przez Ubezpieczyciela nie przyczyni się do odrzucenia oferty. 
 
 
Pytanie 2 
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”. 
 

Odpowiedź: 
Wprowadzenie przez Ubezpieczyciela limitu na koszty naprawy wszelkich elementów zniszczonych 
zabezpieczeń w treści podanej powyŜej nie spowoduje odrzucenia oferty. 
 
 
Pytanie 3 
SIWZ, IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 2. Ubezpieczenie mienia 
od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
Prosimy o wyjaśnienie czy podaną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia 10.000,00 zł dla 
wandalizmu/dewastacji naleŜy traktować jako limit odpowiedzialności 
 

Odpowiedź: 
Tak, podana suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 10.000,00 zł dla wandalizmu/dewastacji 
naleŜy traktować jako limit odpowiedzialności. 
 
 



Pytanie 4 
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 
 

Odpowiedź: 
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 5 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 4. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja nr 17 w tabeli wykaz sprzętu podlegającego ubezpieczeniu została 
podana prawidłowo – w związku ze wskazaniem lokalizacji Radziejów ul. Brzeska 47.  
W treści SIWZ wskazywane są tylko lokalizacje Włocławek ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.  
 

Odpowiedź: 
Informujemy, Ŝe stacja przekaźnikowa, o której mowa w poz. 17 tabeli dotyczącej wykazu sprzętu  
elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu, zlokalizowana jest w Radziejowie na budynku Urzędu Miasta 
Radziejów przy ul. Kościuszki 20/22. 
 
Jednocześnie, informujemy iŜ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany następujących zapisów treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Zmianie ulega lokalizacja stacji przekaźnikowej, o której mowa w poz. 17 tabeli dotyczącej wykazu 

sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu (rozdz. IV pkt. 3 SIWZ i projektu umowy)  
z: Radziejów, ul. Brzeska 47  
na Radziejów ul. Kościuszki 20/22. 

2. Zmianie ulega zapis: 
z: Łączna suma Ubezpieczenia dla Włocławka ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu: 593.100,00 zł 
na: Łączna suma Ubezpieczenia dla Włocławka ul. Komunalna 4, RZUOK w Machnaczu i Radziejowa: 
593.100,00 zł 

3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do projektu umowy – zestawienie wysokości 
składek, w treści zgodnej z załącznikami do niniejszego pisma. 

 
 
Pytanie 6 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
Prosimy o podanie wysokości obrotu  za 2013 r. 
 

Odpowiedź: 
Przychód netto ze sprzedaŜy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł 
 
 
Pytanie 7 
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. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 
 
 
Pytanie 8 
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 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: 
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.  

 

Odpowiedź: 
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 9 
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 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. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli rozszerzenia 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.  
 
 
Pytanie 10 
SIWZ, V. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA, Ubezpieczenie majątkowe, 5. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe kwoty o których mowa w rozszerzeniach to podlimity w granicach sumy 
gwarancyjnej, a nie osobne sumy gwarancyjne, jak wynika to z treści SIWZ 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe kwoty rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności deliktowej  
są podlimitami sumy gwarancyjnej. 
 
 
Pytanie 11 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY Klauzula przepięcia 
Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli: 
- zapis „szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujące zmiany  
w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych”  jest niezrozumiały 
- dokładne sprecyzowanie jakich ubezpieczeń dotyczy ta klauzula 
 

Odpowiedź: 
Informujemy, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
tj. treść klauzuli przepięcia - rozdz. VI. pkt. 2 SIWZ oraz pkt. 2 załącznika nr 9 do Umowy, 
z brzmienia: 
Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio  
lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna 
w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów 
prądu elektrycznego powodujące zmiany w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu 
100.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do kaŜdej szkody, 
której przyczyną będzie przepięcie (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). 
Dotyczy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna.  
 
 



na następujące brzmienie: 
Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio  
lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna 
w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów 
prądu elektrycznego powstałych wskutek m.in. zmiany napięcia, natęŜenia, częstotliwości, przerwy  
w dostawie prądu …itp. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi 100.000,00 zł.  
Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do kaŜdej szkody, której 
przyczyną będą powyŜej wymienione zdarzenia. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  
od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna.  
 
 
Pytanie 12 
SIWZ, VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 8. Klauzula 
przetęŜenia  
Wnioskujemy o usunięcie tej klauzuli, poniewaŜ treść nie odbiega od treści klauzuli przepięcia. 
Dodatkowo doprecyzowania wymaga treść: zapis „szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego powodujące zmiany w natęŜeniu w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych” jest 
niezrozumiały 
 

Odpowiedź: 
Informujemy, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
tj. treść klauzuli przetęŜenia - rozdz. VI. pkt. 8 SIWZ oraz pkt. 8 załącznika nr 9 do Umowy, 
z brzmienia: 
Klauzula przetęŜenia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio  
lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna 
w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów 
prądu elektrycznego powodujące zmiany w natęŜeniu w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych  
do limitu 100 000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przetęŜenia będzie miała zastosowanie do 
kaŜdej szkody, której przyczyną będzie przetęŜenie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód 
materialnych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja dotyczy takŜe szkody 
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna. 
 

na następujące brzmienie: 
Klauzula przetęŜenia – w odniesieniu do maszyn, urządzeń, aparatów technicznych, instalacji, sieci 
elektrycznych oraz elektronicznych rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe wskutek 
przetęŜenia prądu. Za przetęŜenie uznaje się nagły wzrost parametrów prądu w sieci elektrycznej 
spowodowany przepięciem. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia wynosi 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna.  
 
 
Pytanie 13 
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.   
- potwierdzenie, Ŝe niniejsza klauzula nie dotyczy OC 
 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli ubezpieczenia kosztów 
usunięcia pozostałości po szkodzie. Przedmiotowa klauzula nie dotyczy OC. 
 
 
Pytanie 14 
SIWZ VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 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. 
 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający akceptuje zaproponowaną przez Ubezpieczyciela treść klauzuli likwidacyjnej dotyczącej 
środków trwałych. 
 
 
Pytanie 15 
Załącznik nr 7 do  SIWZ – Umowa (Projekt) § 6 
Wnioskujemy o rozwaŜenie wykreślenia paragrafu 6. Stosowanie kar umownych . 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie § 6 umowy dotyczącego kar umownych. 
 
 
Pytanie 16 – Załączniki  do Umowy 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie powyŜsze wyjaśnienia do SIWZ mają zastosowanie w analogicznych 
zapisach w załącznikach do umowy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe wszystkie powyŜsze wyjaśnienia treści SIWZ mają zastosowanie  
w analogicznych zapisach w załącznikach umowy. 
 
 
 



Pytanie 17 – Załączniki  do Umowy – załącznik nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja nr 17 w tabeli wykaz sprzętu podlegającego ubezpieczeniu została 
podana prawidłowo – w związku ze wskazaniem lokalizacji Radziejów ul. Brzeska 47.  
W treści SIWZ wskazywane są tylko lokalizacje Włocławek ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.  
 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 
 
 
Pytanie 18 – Załączniki  do Umowy – załącznik nr 7 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach nr 1, 2, 3 w tabeli zestawienie wysokości składek została podana 
prawidłowo lokalizacja Radziejów ul. Brzeska 47a.  
W treści SIWZ wskazywane są tylko lokalizacje Włocławek ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.  
 

Odpowiedź: 
Informujemy, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 7 do projektu umowy,  
w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma. 
 
 
PowyŜsze zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
        PREZES ZARZĄDU 

         inŜ. Edward Ziemski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BZ/ZP.02/21/02/14.              Załącznik Nr 8 do SIWZ  

 

ZESTAWIENIE WYSOKO ŚCI SKŁADEK 
dla Zadania Nr 1 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Wysokość 
składki za okres 1 roku 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych 

Włocławek, ul. Komunalna 4  

RZUOK, Machnacz  

2. 
Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

Włocławek, ul. Komunalna 4  

RZUOK, Machnacz  

3. 
Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od szkód 
materialnych 

Włocławek ul. Komunalna 4  

RZUOK Machnacz  

Radziejów  
ul. Kościuszki 20/22  

4. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadania 
majątku 

-  

5. 
Ubezpieczenia komunikacyjne  
(OC, AC, NNW i AS) 

-  

6. 
Ubezpieczenie wyposaŜenia 
dodatkowego pojazdów  

-  

7. RAZEM  
 

* suma wartości składek na ubezpieczenie komunikacyjne określone w załączniku nr 9 do SIWZ,  
w poz. Lp. 54 kol. 5, 6, 7, 8. 

** warto ść składek na ubezpieczenie wyposaŜenia dodatkowego pojazdów określone w załączniku  
nr 9 do SIWZ, w poz. Lp. 54 kol. 9. 

 
 

 Podpis i pieczęć: ............................................. 
            (osoba / osoby upowaŜnione do 
              podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
......................................., dnia ................... 
 
 



Załącznik nr 7 do Umowy 
 

 

ZESTAWIENIE WYSOKO ŚCI SKŁADEK 
 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia 
Wysokość 

składki za okres 1 roku 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych 

Włocławek, ul. Komunalna 4  

RZUOK, Machnacz  

2. 
Ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

Włocławek, ul. Komunalna 4  

RZUOK, Machnacz  

3. 
Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od szkód 
materialnych 

Włocławek ul. Komunalna 4  

RZUOK Machnacz  

Radziejów  
ul. Kościuszki 20/22 

 

4. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadania 
majątku 

-  

5. 
Ubezpieczenia komunikacyjne 
(OC, AC, NNW i AS) 

-  

6. 
Ubezpieczenie wyposaŜenia 
dodatkowego pojazdów  

-  

7. RAZEM  

 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:        UBEZPIECZYCIEL:  
 
 
 

…………………………………………            ……………………………………… 


