
Gmina Panki42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5
Telefon:tel.(34) 317 90 35, fax (34) 317 90 62

NIP: 574 205 45 25   REGON: 151398356

06.03.2017 r. 
Przetarg znak: ZP.271.3.2017

Do Wykonawców

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  kompleksowego
ubezpieczenia Gminy Panki  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 32873-2017;  data
zamieszczenia 27.02.2017r. oraz stronie internetowej  www.bip.panki.pl

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. 
Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień,
jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

W  nawiązaniu  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SWIZ),  dotyczącego  powyżej
wymienionego ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW' Biuro Regionalne w
Katowicach,prosi o udzielenie dodatkowych informacji w następującym zakresie :

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:
Klauzula  zabezpieczenia  obiektów  budowlanych –  w  przypadku  wystąpienia  szkody  bądź
zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w
ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia,
nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do
naprawy  uszkodzeń,  o  których  mowa  wyżej  w  ciągu  7  dni  od  przyjętej  wiadomości  o  tych
zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez
podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz
legitymujące  się  odpowiednią  polisą  ubezpieczeniową  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
wykonywanej działalności.
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
następującego zapisu: 
„Ubezpieczającego zobowiązuje się do:
a)zabezpieczenia  uszkodzeń nawierzchni  dróg,  ulic  i  chodników wciągu 48  godzin  od  zgłoszenia
szkody 
b)zabezpieczenia  w  ciągu  24  godzin  od  zawiadomienia  o  brakach  lub  niesprawności  oznakowań
drogowych lub sygnalizacji świetlnej
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c)usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b)w terminie 3 dni od przyjętej i
potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania sieci dróg, ulic i
chodników  z  odpowiedzialności  Towarzystwa  wyłączone  zostają  szkody  powstałe  w  przypadku
niedokonywania  okresowej  (minimum raz  w miesiącu)  kontroli  stanu  dróg,  drogowych  obiektów
inżynierskich  oraz  chodników.  Odpowiedzialność  ta  zostaje  wyłączona  również  w  przypadku
nieprzedstawienia protokołów z wymienionych kontroli okresowych”
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3
Proszę  o  informację  czy  zabezpieczenia  przeciwkradzieżowe  są  sprawne  i  posiadają  aktualne
przeglądy  techniczne  oraz  czy  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej.
Odpowiedź 3
Zgodnie z danymi zawartymi za zał. nr 6 do SIWZ -dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 4
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do Odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone uczestnikom z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy,
liczby uczestników z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów
pirotechnicznych -” przez firmy uprawnione do organizowania pokazów pirotechnicznych”
Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza powyższe. 
Jednocześnie  Zamawiający  potwierdza,  że  imprezy  organizowane z  użyciem  materiałów
pirotechnicznych  będą  przygotowywane  przez   firmy  uprawnione  do  organizowania  pokazów
pirotechnicznych. 

II WYKONAWCA

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1
Informacje  do  oceny ryzyka:  Załącznik  nr  8  do  SIWZ –  prosimy o  uzupełnienie  załącznika_
arkusz „dane szczegółowe budynków” w pozycjach budynków, gdzie wskazano „brak danych” -
gł. w kolumnach dotyczących:
a) konstrukcji,  tj.  rodzaju materiału,  z  którego wykonane są   ściany i  dach budynku oraz
pokrycie dachowe,
b) zabezpieczeń przeciwpożarowych (nie dotyczy wiat przystankowych), 
c) zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nie dotyczy wiat przystankowych),
d) rodzaju  alarmu  przeciwpożarowego  (prosimy o  wskazanie  adresata  alarmu,  czy jest  to
alarm o działaniu lokalnym (dźwiękowy, dźwiękowo-świetlny), czy alarm przesyłający informację
o pożarze do miejsca oddalonego ze stałą 24 h obsługą (portiernia, Agencja ochrony, PSP),
e) przeglądów okresowych,  technicznych  (w tym w aspekcie  informacji  do  oceny ryzyka
zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, gdzie potwierdzone zostały regularne przeglądy budynków
i instalacji).
Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, że wszystkie dostępne dane znajdują się w załączniku nr 8.
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Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie,  że  informacje do oceny ryzyka  zawarte w załączniku nr  6 do SIWZ
dotyczą  Gminy  Panki  i wszystkich  podległych  jednostek  organizacyjnych  i  pomocniczych
zgłaszanych do ubezpieczenia.
Odpowiedź 2
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3
Prosimy o  potwierdzenie,  że  w protokołach  z  dokonanych  przeglądów obiektów budowlanych
oraz  wykorzystywanych  instalacji  technicznych  nie  stwierdzono  zastrzeżeń  warunkujących
użytkowanie obiektów i/lub instalacji. W przeciwnym wypadku prosimy o:
wskazanie  obiektów  i/lub  instalacji,  dla  których  sformułowano  zastrzeżenia  warunkujące  ich
użytkowanie, wskazanie zastrzeżeń i terminu usunięcia uchybień/planowanego terminu usunięcia
uchybień.
Odpowiedź 3
Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ - dodatkowe informacje do oceny
ryzyka.

Pytanie 4
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  obiekty  budowlane  zgłaszane  do  ubezpieczenia  są
użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Odpowiedź 4
Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ - dodatkowe informacje do oceny
ryzyka.
Pytanie 5
Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczenia przechowywanej  i  transportowanej  gotówki (w
tym  czy  urządzenie  do  przechowywania  gotówki  jest  przytwierdzone  do  podłoża  lub  ściany
pomieszczenia, w którym się znajduje).
Odpowiedź 5
Gotówka przechowywana i transportowana jest zgodnie z wymogami NBP.

Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na użytkowanie i są użytkowane.
Odpowiedź 6
Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ - dodatkowe informacje do oceny
ryzyka.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie,  że na terenie Gminy nie odnotowano szkód z powodzi  w 1997 r.  W
przeciwnym wypadku,  prosimy o bliższe informacje w tym zakresie (miejsce szkód, przedmiot
szkód,  wartość  szkód;  działania  podjęte  po powodzi,  mające  na  celu  niedopuszczenie  lub
ograniczenie szkód powodziowych),
Odpowiedź 7
Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ - dodatkowe informacje do oceny
ryzyka.
Pytanie 8
Klauzula  reprezentantów  –  prosimy  o  wykreślenie  ostatniego  zdania  klauzuli  dot.
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie 9
Klauzula  warunków i  taryf  –  prosimy o wykreślenie  ze  zdania  pierwszego klauzuli  frazy „lub
limitu  odpowiedzialności”  (podwyższenie  limitów  powoduje  zmianę  programu
ubezpieczeniowego i wzrost przyjmowanego do ubezpieczenia ryzyka).
Odpowiedź 9
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10
Klauzula  ratalna  –  prosimy o  dodanie  zdania:  Pozostałe  do  zapłacenia  raty  składki  płatne  są
zgodnie  z harmonogramem  określonym  w  polisie.”  (treść  klauzuli  może  sugerować,  że
Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku zapłacenia pozostałej części składki w ogóle).
Odpowiedź 10
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11
Klauzula  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i  przeciwkradzieżowych  –  prosimy  o  dodanie  w
pierwszym  zdaniu  frazy:  „pod  warunkiem  że  są  sprawne  technicznie,  a  w  odniesieniu  do
zabezpieczeń  przeciwpożarowych  spełniają  nadto  wymogi  obowiązującego  w  tym  zakresie
prawa.”
Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12
Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Warunkiem zachowania
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia własności  przedmiotu ubezpieczenia jest,
że  nie  zostały  zmienione  warunki  eksploatacji,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.”
Odpowiedź 12
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13
Klauzula  przechowywania  mienia  –  prosimy  o  rozszerzenia  klauzuli  o  zdanie:  „Warunkiem
ochrony ubezpieczeniowej jest by składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi
na jego specyfikę lub właściwości.”
Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14
Klauzula 72 godzin – prosimy o zgodę na zastosowanie poniższego brzmienia klauzuli:
„Ubezpieczyciel  potwierdza,  że  wszystkie  szkody objęte  ochroną  ubezpieczeniową powstałe  w
czasie  następujących  po  sobie  72  godzin  na  skutek  jednego  kataklizmu,  traktowane  są  jako
pojedyncza  szkoda  w  odniesieniu  do określonej  w  umowie  ubezpieczenia  sumy ubezpieczenia
oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia.
Przez  kataklizm  rozumie  się  ekstremalne  zjawisko  naturalne,  przewidziane  w  umowie
ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.”
Odpowiedź 14
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15
Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia. Przy braku zgody
na  wyłączenie  klauzuli  –  prosimy  o  zmniejszenie  limitu  odpowiedzialności  dla  klauzuli  na
50.000,00 zł.
Odpowiedź 15
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie 16
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń o szkody powstałe:
wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć
prace  prowadzone  w  obiektach  oddanych  do  użytkowania  i  nie  wymagające  pozwolenia  na
budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli
lub konstrukcji dachu w obiektach wyłączonych z eksploatacji i/lub  przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź 16
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie
zapisu:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy”
Odpowiedź 17
Treść klauzuli bez zmian – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – prosimy o:
a) wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych/wynikłych z przenoszenia,
b) wykreślenie w wyłączeniu przedmiotowym dot. dzieł sztuki zapisu w nawiasie, tj. frazy
„chyba, że wymienione przedmioty zabezpieczone są w sposób odpowiedni dla przewozów dzieł
sztuki” 
(ochrona  ubezpieczeniowa  dla  transportu  dzieł  sztuki  jest  ustalana  indywidualnie,  z
uwzględnieniem  bliższych  informacji  danym  dziele  sztuki,  jego  zabezpieczeniach  na  czas
transportu, zabezpieczeniach samego transportu, trasie transportu, itp.)
c) rozszerzenia listy wyłączeń zakresowych o:
 powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 powstałe  wskutek nieprzystosowania  danego środka  transportu do specyfiki  i  właściwości
przewożonego w nim mienia;
 powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 
 powstałe  podczas  przewozu  mienia  w  ramach  transportu  dokonywanego  w  obrębie  tej
samej nieruchomości (posesji)
     d) rozszerzenie listy wyłączeń przedmiotowych o transport:
 mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Odpowiedź 18
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, treść klauzuli zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19
Klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód:
 mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
 powstałych  w  okresie  gwarancyjnym,  pokrywane  przez  producenta  lub  przez  zewnętrzny
warsztat naprawczy,
 powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych
(na  przebicie  izolacji,  na  obciążenie,  na  nagrzewanie  się  maszyny,  itp.)  z  wyjątkiem  prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
 we  wszelkiego  rodzaju  miernikach  (woltomierzach,  amperomierzach,  indykatorach,  itp.)  i
licznikach,    
 w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę -
nie  przeprowadzono  okresowego  badania  eksploatacyjnego  (oględzin  i  przeglądu)  stosownie  do
obowiązujących przepisów lub konserwacji, 
 w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
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Odpowiedź 19
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, treść klauzuli zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych – prosimy o wyłączenie z zakresu pokrycia na bazie
niniejszej klauzuli szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót, o których mowa w pkt b)
i  c)  klauzuli,  jeżeli  realizacja  tych  robót  wiąże  się  z  naruszeniem  konstrukcji  nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Odpowiedź 20
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Klauzula jest kl. fakultatywną.

Pytanie 21
Klauzula  odstąpienia  od  odtworzenia  mienia  –  prosimy  o  rozszerzenie  klauzuli  o  zdanie:
„Niniejsza  klauzuli  dotyczy  mienia  ubezpieczonego  wg  wartości  księgowej  brutto  i/lub
odtworzeniowej,  z  zastrzeżeniem  w  odniesieniu  do  mienia  ubezpieczonego  wg  wartości
odtworzeniowych,  że  środki  z  odszkodowania  zostaną  przeznaczone  na  nieplanowane  przed
wystąpieniem szkody inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego.
Odpowiedź 21
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, treść klauzuli zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22
Prosimy o  doprecyzowanie,  że  postanowienie  „Nie  ma  zastosowania  zasada  proporcji  i  z  tym
związane  niedoubezpieczenie”  dotyczy  tylko  mienia  ubezpieczonego  wg  wartości  księgowej
brutto.
Odpowiedź 22
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 23
Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony i
ryzyka: osuwania i zapadania się ziemi spowodowanego działaniem człowieka, szkód powstałych
w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, kradzieży zwykłej – wartości pieniężnych.

Odpowiedź 23
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe jednocześnie informuje, że dla szkód powstałych 
wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka został
ustanowiony limit w wysokości 2.000.000,00 zł.

Pytanie 24
Franszyza  redukcyjna  w ubezpieczeniu  mienia  od  wszystkich  ryzyk  -  prosimy o  ustanowienie
franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o
wskazanie kwoty akceptowanej).
Odpowiedź 24
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wysokość franszyz zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25
Franszyza  redukcyjna  w  ubezpieczeniu  sprzętu  elektronicznego   -  prosimy  o  ustanowienie
franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o
wskazanie kwoty akceptowanej).
Odpowiedź 25
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wysokość franszyz zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26
Sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wyodrębnienie z sumy
zadeklarowanej dla kosztów dodatkowych (pkt 2.3.3. tiret trzeci) sumy dla zwiększonych kosztów
działalności.
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Odpowiedź 26
Koszty dodatkowe zgłoszone zostały do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Suma 
70.000,00 zł  jest wspólną  wartością dla odtworzenia danych, oprogramowania i nośnikiów danych, 
zwiększonych kosztów  działalności.

Pytanie 27
Szkodowość  –  prosimy  o  informację,  dla  jakich  franszyz  (redukcyjna,  integralna)  i  w  jakiej
wysokości wskazane zostały przebiegi szkodowe.
Odpowiedź 27
Informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  z  poprzedniej  procedury  przetargowej  są
ogólnodostępne. Zamawiający nie widzi związku między aktualnym opisem przedmiotu zamówienia a
opisem zawartym w poprzedniej procedurze.

Pytanie 28
Prosimy o informację, czy dotychczasowy program ubezpieczeniowy dla którego przedstawione
zostały  przebiegi  szkodowe  uwzględniał  ten  sam  zakres  ochrony.  W  przeciwnym  wypadku
prosimy  o  wskazanie  różnic  (o  jakie  ryzyka  zakres  określony  w  SIWZ  jest  szerszy  od
dotychczasowego. Prosimy również o informację, czy odnotowano w okresie ostatnich trzech lat
szkody  z  ryzyk  dotychczas  nie  objętych  ubezpieczeniem,  a  objętych  zakresem  SIWZ
w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń.
Odpowiedź 28
Informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  z  poprzedniej  procedury  przetargowej  są
ogólnodostępne. Zamawiający nie widzi związku między aktualnym opisem przedmiotu zamówienia a
opisem zawartym w poprzedniej procedurze.

Pytanie 29
Prosimy  o  informację,  jakie  imprezy  niepodlegające  obowiązkowemu  ubezpieczeniu
odpowiedzialności  cywilnej,  obejmujące  sporty ekstremalne,  lotnicze,  motorowe,  Zamawiający
planuje organizować w okresie ubezpieczenia.
W  przypadku  braku  możliwości  udzielenia  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie,  prosimy  o
informacje, jakie imprezy tego typu Zamawiający organizował w ostatnich 3 latach. 
Odpowiedź 29
Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji o planowanych imprezach.  
Ewentualne  pokazy fajerwerków w całości zlecane będą profesjonalnej firmie. Brak informacji o 
imprezach organizowanych przez ostatnie 3 lata.

Pytanie 30
Rozszerzenia  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  –  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone przez podwykonawców, w tym także w zakresie zarządzania drogami publicznymi
bez prawa do regresu: 
a. prosimy o informacje jakie prace, usługi Zamawiający zleca podwykonawcom? 
b. prosimy  o  wprowadzenie  prawa  do  regresu  do  podwykonawców  będących  sprawcami
szkody –  w  interesie  Zamawiającego  jest,  by  szkody wyrządzone  przez  podwykonawców nie
obciążały Zamawiającego.
Odpowiedź 30
a. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji zawartych
w zadanym pytaniu,
b. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 31
Rozszerzenia  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  –  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone przez jednostki OSP i MDP w związku z wykonywaniem zadań statutowych: 
a. prosimy o wykreślenie rozszerzenia,
b. w  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  pkt  a),  prosimy  o  wprowadzenie  podlimitu
100 000 zł.
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Odpowiedź 31
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 32
Rozszerzenia  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  –  odpowiedzialność  cywilna  sołtysów
jako  inkasentów  podatków  lokalnych:  prosimy  o  potwierdzenie,  że  ochrona  ma  obejmować
szkody rzeczowe i osobowe w reżimie deliktowym.
Odpowiedź 32
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33
Prosimy o wykreślenie Klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź 33
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą
miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne
warunki  ubezpieczenia  Wykonawcy  wskazują  przesłanki  wyłączające  bądź  ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je
do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź 34
Zamawiający  potwierdza  powyższe  z  zaznaczeniem,  że  jeżeli  ogólne  warunki  ubezpieczenia
dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z
zaproponowaną  w  SIWZ  lub  będzie  dla  niego  korzystniejsza.  Jeżeli  treść  lub  limity  klauzul
ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul
Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 35
Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o dodanie do Umowy następującej klauzuli:
Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej
Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za
3-miesięcznym  okresem wypowiedzenia,  ze  skutkiem na  koniec  pierwszego  lub  drugiego  12-
miesięcznego  okresu  ubezpieczenia,  przy  czym  Ubezpieczyciel  może  wypowiedzieć  Umowę
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk
wskazanych  w Umowie  Ubezpieczenia, znaczne  pogorszenie  finansowych  warunków  pokrycia
reasekuracyjnego, przekroczenie  wskaźnika  szkodowości  w  pierwszym  roku  ochrony
ubezpieczeniowej  tj.: gdy  szkodowość  rozumiana  jako  stosunek  rezerw  oraz  wypłaconych
odszkodowań  z  wszystkich  rodzajów  ubezpieczeń  objętych  niniejsza  Umową  lub  w
poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od
01.02.2017r.  do  31.10.2017r.  z  wszystkich  lub  danego  rodzaju  ubezpieczenia)  za  okres  od
01.02.2017r. do 31.10.2017r. przekroczy 40%, przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim
roku  ochrony  ubezpieczeniowej  tj.: gdy  szkodowość  rozumiana  jako  stosunek  rezerw  oraz
wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejsza Umową lub w
poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od
01.03.2018r.  do  30.11.2018r.  z  wszystkich  lub  danego  rodzaju  ubezpieczenia)  za  okres  od
01.03.2018r. do 30.11.2018r. przekroczy 40%.
Odpowiedź 35
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie 36
Załącznik nr 7 (zaświadczenie) – prosimy o wskazanie rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczyły
poszczególne szkody (mienie od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC)
Odpowiedź 36
Załącznik nr  7  (zaświadczenie)  zawiera  szczegółowe informacje,  dokładnie  określające przyczyny
szkód. 

Z poważaniem

Kierownik Jednostki
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