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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE 
(ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.  

W BIELSKU PODLASKIM 
 

(ZNAK SPRAWY 4/2014/OC_M/NO/K/BU) 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim (znak 
sprawy 4/2014/OC_M/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 
pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: 
 
Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 16.04.2014r. wraz z 
odpowiedziami Zamawiającego: 
 
 
PYTANIE NR 1: 
Prosimy o  zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 
miesięcy 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu realizacji zamówienia z 24 miesięcy na 12.  
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 2: 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu 
ubezpieczenia), prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:   
Klauzula wypowiedzenia umowy 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 

wyłącznie: 

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw 

oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki 

przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, 

przekroczy 50%; 

2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek 

ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 
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4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów 

lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy. 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.  
 

 
PYTANIE NR 3: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25-04-2014 r. godz. 14:00, zmiana terminu 
(biorąc pod uwagę okres świąteczny) może korzystnie wpłynąć na liczbę złożonych ofert i tym 
samym większą konkurencyjność,. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 28.04.2014r.  
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ. 
 
11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
 
SKŁADANIE OFERT 
 

1. Miejsce składania ofert:   
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. Ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

2. Termin składania ofert: 29.04.2014r. godzina 14:00 
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania ofert, 

Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. 
 
OTWARCIE OFERT 
 

1. Miejsce otwarcia ofert:  
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. Ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

2. Termin otwarcia ofert: 29.04.2014r. godzina 14:05 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
4. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 
informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

 
 
PYTANIE NR 4: 
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy 
budowlane (roczne i  5 letnie).  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy 
budowlane (roczne i  5 letnie). 
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PYTANIE NR 5: 
Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały 
jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji 
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej nie zostały wykazane 
usterki. 
 
 
PYTANIE NR 6: 
Prosimy o informację  na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy 
ostatnio była aktualizowana.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie posiada Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 
 
PYTANIE NR 7: 
Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje 
odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac pożarowo-niebezpiecznych. 
 
 
PYTANIE NR 8: 
Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. Pustostany, 
jeżeli tak to prośba o ich wykaz wraz z sumą ubezpieczenia? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone  
z eksploatacji lub tzw. Pustostany. 

 
 

PYTANIE NR 9: 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zwłaszcza hydranty zewnętrzne i 
wewnętrzne,  znajdujące się w miejscach ubezpieczenia  posiadają aktualne przeglądy i badania; w 
przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz 
z określeniem przyczyny.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że hydranty posiadają aktualne przeglądy. 
 

 
PYTANIE NR 10: 
Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody 
zewnętrzne i wewnętrzne (częstotliwość i ich ewidencja), 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że jest 1 osoba na zmianie. Obchody są co godzinę. 
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PYTANIE NR 11: 
Prosimy o informację na temat występowania na terenie przedsiębiorstwa materiałów, cieczy i 
gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że na terenie przedsiębiorstwa znajduje się stacja paliw.  
 

 
PYTANIE NR 12: 
Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość w SIWZ,  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że szkodowość została przedstawiona na dzień 03.04.2014r. i 
04.04.2014r.   

 
 

PYTANIE NR 13: 
Prosimy o  podanie przyczyn największych i najczęstszych szkód w poszczególnych rodzajach 
ubezpieczeń  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający poniżej podaje wszystkie informację na temat przyczyn szkód, zgodnie z danym jakie 
otrzymał od aktualnego ubezpieczyciela.  
 
1. Szkodowość z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia: 
 

Lp. Rok  
powstania szkody 

Liczba szkód Wysokość 
odszkodowania w PLN 

Rezerwy  
w PLN 

1.  2014 0 0,00 0,00 

2.  2013 3 

2 346,39 
1. REGRES NR 

430/3/2013 OD PZU 
NA KWOTĘ 743,13 
PLN 

2. 1603,26 - REGRES 
PZU NUMER 
417/3/2013 NA 
KWOTE 1603.26 PLN 

2 000,00 
1. rezerwa 900 
- oszkodowany 
doznał urazu 
nogi podczas 
przenoszenia 
rolki folii 

3.  2012 5 4 951,00 0,00 

4.  2011 4 1 774,90 0,00 

RAZEM 12 9 072,29 2 000,00 
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2. Szkodowość z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 

Lp. Rok  
powstania szkody 

Liczba szkód Wysokość  
odszkodowania w PLN 

Rezerwy  
w PLN 

1.  2014 0 0,00 0,00 

2.  2013 2 

1 645,54 
 

1. szkoda nr 2014-25-
00127 – 552,01 - 
Oderwanie sie obróbek 
blachodachówki komina. 
Popękana papa na krawędzi 
dachu - zalany sufit w 
łazience. 
 
2. szkoda nr 2014-25-
00325 – 1.093,53 - 
Zerwanie przez wichure 
obróbek blacharskich 
gzymsu - plamy 
zawilgocenia ściany 
zewnętrznej 

900,00 
(Przyczyna: 

zwarcie instalacji 
elektrycznej) 

3.  2012 16 11 074,92 0,00 

4.  2011 3 17 423,31 0,00 

RAZEM 21 30 143,77 900,00 

 
 
3. Szkodowość z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem: 

 

Lp. 
Rok  

powstania szkody 
Liczba szkód 

Wysokość 
odszkodowania w PLN 

Rezerwy  
w PLN 

1.  2014 0 0,00 0,00 

2.  2013 0 0,00 0,00 

3.  2012 1 1 100,00 0,00 

4.  2011 0 0,00 0,00 

RAZEM 1 1 100,00 0,00 
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PYTANIE NR 14: 
Prosimy o wyjaśnienie znacznego spadku planowanego obrotu  w stosunku do wykonanego za 
poprzedni rok. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Informacje do oceny ryzyka” został 
błędnie podany planowany obrót. Prawidłowa wartość to 19 000 000 PLN, a nie jak podano 
wcześniej 1 900 000 PLN. 
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę zapisów SIWZ.  

 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia - Definicje: 

 

PYTANIE NR 15: 
Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi ( p.12) ppkt. b) podniesienie się poziomu wód 
gruntowych.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji powodzi ( p.12) ppkt. b) podniesienie się 
poziomu wód gruntowych. 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
PYTANIE NR 16 
Prosimy o wykreślenie z definicji zalania (p. 22):  

a) Zalania woda pochodzącą z opadów atmosferycznych,  
b) Zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu (…) do końca ustępu,  

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie na oba 
rozszerzenia.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie z definicji zalania (p. 22):  

a) Zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,  
b) Zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu (…) do końca ustępu  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia łącznie na oba rozszerzenia.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
PYTANIE NR 17: 
W celu oceny  dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia  OC -  prosimy o informację:  

a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie 
ubezpieczenia były  analogiczne do aktualnie określonych  w SIWZ,  

b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku 
istotnych różnic prośba o ich wskazanie.   

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zakresu ochrony/ sumy gwarancyjnej/ 
limitów odpowiedzialności oraz udziałów własnych/franszyz w poprzednim okresie ubezpieczenia 
znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania z roku 
2013r. pod adresem http://pkbielsk.pl/usluga-ubezpieczenia 
 

 
PYTANIE NR 18: 
Prosimy o informacje na temat struktury przychodów generowanych przez poszczególne 
rodzaje prowadzonej działalności przez Zamawiającego  (podział na PKD, które mają być objęte 
ochroną).  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podaje poniżej informację na temat struktury przychodów generowanych przez 
poszczególne rodzaje prowadzonej działalności przez Zamawiającego (podział na PKD, które mają 
być objęte ochroną). 
 

Nr PKD Rozwinięcie nr PKD Udział w % 

36.00 Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 13,63 
37.00 Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 24,3 
38.11 Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 11,4 

42.99 Z 
Roboty związane z budową pozostałych 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

0,2 

39.00 Z 
Działalność związana z rekultywacją i 
pozostała działalność usługowa związana z 
gospodarką odpadami 

- 

47.30 Z 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw 

15,18 

47.76 Z 

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, 
nawozów, żywych zwierząt domowych, 
karmy dla zwierząt domowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach 

4,2 

49.31 Z 
Transport lądowy pasażerski, miejski i 
podmiejski 

4,96 

49.41 Z Transport drogowy towarów 2,42 

68.32 Z 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane 
na zlecenie 

- 

35.30 Z 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

7,57 
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Nr PKD Rozwinięcie nr PKD Udział w % 

81.30 Z 
Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów zieleni 

1,8 

96.03 Z Pogrzeby i działalność pokrewna 1,77 

81.10 Z 
Działalność pomocnicza związana z 
utrzymaniem porządku w budynkach 

12,57 

 
 

PYTANIE NR 19: 
W odniesieniu do OC za produkt prosimy o informację  jakiego rodzaju produkty wprowadzane 
do obrotu (za wyjątkiem wody) mają być objęte ochroną. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że odniesieniu do OC za produkt produktem wprowadzanym do obrotu, 
który ma być objęty ochroną jest woda. 

 
 

PYTANIE NR 20: 
Prosimy o informację z  jakich nieruchomości korzysta/ma korzystać Zamawiający w ramach 
umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że korzysta z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na podstawie umowy 
dzierżawy oraz kilku nieruchomości na podstawie umowy najmu.  
 
 
PYTANIE NR 21: 
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest przechowywane, chronione, kontrolowane 
przez Zamawiającego (oprócz mienia powierzonego do obróbki, naprawy). 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że oprócz mienia powierzonego do obróbki, naprawy nie posiada mienia 
przechowywanego, chronionego, kontrolowanego przez Zamawiającego. 
W związku z powyższym wykreśla się z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia rozszerzenie g) tj.: 
OC za mienie powierzone – odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego (z włączeniem szkód w pojazdach 
mechanicznych oraz pojazdach należących do pracowników Ubezpieczającego) 
Limit odpowiedzialności: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź powoduje zmiany zapisów SIWZ.  
 
 
PYTANIE NR 22: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. j) -  prosimy o wykreślenie  zapisu: „  Ochrona 
obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostania się wody lub innych 
cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i 
klimatyzacyjnych”. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.   
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PYTANIE NR 23: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. q) -  prosimy o wykreślenie zapisu: „w tym za 
produkt wprowadzony do obrotu”.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.   
 
 
PYTANIE NR 24: 
W odniesieniu do rozszerzenia zawartego w pkt. r) – prosimy o wykreślenie  zapisu:  

a) szkody na skutek katastrofy budowlanej,  
b) szkody w związku z brakiem remontu lub konserwacji budynków (w tym szkody 

będące skutkiem rażącego niedbalstwa),  
c) szkody w mieniu lokatorów powstałe wskutek nieszczelności dachu, stolarki 

okiennej, tarasów, balkonów, elewacji, rynien, pionów spustowych, przyłączy 
wodociągowych, kanalizacyjnych. 

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności na powyższe 
rozszerzenia – maks. 100 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów.  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów odpowiedzialności na powyższe 
rozszerzenia – w wysokości 100 000,00 zł. 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ.  
 
 
PYTANIE NR 25: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł w każdej 
szkodzie.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 
zł w każdej szkodzie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.   
 

 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku 
 
PYTANIE NR 26: 
W celu oceny  dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku prosimy o informację:  

a) czy zakres ochrony,  limity odpowiedzialności w poprzednim okresie ubezpieczenia były  
analogiczne do aktualnie określonych  w SIWZ,  

b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość  w SIWZ, w przypadku 
istotnych różnic prośba o ich wskazanie.   

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zakresu ochrony, limitów 
odpowiedzialności oraz udziałów własnych/franszyz w poprzednim okresie ubezpieczenia znajdują 
się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania z roku 2013r. pod 
adresem http://pkbielsk.pl/usluga-ubezpieczenia 
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PYTANIE NR 27: 
Prosimy o przyjęcie podstawy szacowania wartości wg wartości rzeczywistej w odniesieniu do 
środków trwałych i niskocennych składników majątku. 

a) Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zużycia technicznego.  
b) Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na: 

− przyjęcie podstawy szacowania wartości wg wartości rzeczywistej w odniesieniu do środków 
trwałych i niskocennych składników majątku, 

− wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zużycia technicznego, 
− wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.  
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych  

 

PYTANIE NR 28: 
W celu oceny  dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia  mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych  prosimy o informację:  

a) czy zakres ochrony,  limity odpowiedzialności, klauzule  w poprzednim okresie 
ubezpieczenia były  analogiczne do aktualnie określonych  w SIWZ,  

b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość  w SIWZ, w przypadku 
istotnych różnic prośba o  ich wskazanie,   

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zakresu ochrony, limitów 
odpowiedzialności oraz udziałów własnych/franszyz w poprzednim okresie ubezpieczenia znajdują 
się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania z roku 2013r. pod 
adresem http://pkbielsk.pl/usluga-ubezpieczenia 
 

 
PYTANIE NR 29: 
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia prosimy o dodanie w pkt. t) zapisu „na ubezpieczone 
mienie”.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt. t) zapisu „na ubezpieczone mienie”. 
Powyższa odpowiedź powoduję zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
PYTANIE NR 30: 
Prosimy o informację na temat rodzaju środków obrotowych i sposobie ich przechowywania.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że środki obrotowe to materiały budowlane, ogrodnicze, części zamienne -
są przechowywane w budynkach murowanych na terenie strzeżonym. 
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PYTANIE NR 31: 
Prosimy o wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie obligatoryjnej klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.  

 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od 
szkód elektrycznych  

 

PYTANIE NR 32: 
W celu oceny  dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia  maszyn od szkód elektrycznych prosimy 
o informację:  

a) czy zakres ochrony,  limity odpowiedzialności, klauzule  w poprzednim okresie ubezpieczenia 
były  analogiczne do aktualnie określonych  w SIWZ,  

b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość  w SIWZ, w przypadku 
istotnych różnic prośba o  ich wskazanie.   

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zakresu ochrony, limitów 
odpowiedzialności oraz udziałów własnych/franszyz w poprzednim okresie ubezpieczenia znajdują 
się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania z roku 2013r. pod 
adresem http://pkbielsk.pl/usluga-ubezpieczenia 

 
 

PYTANIE NR 33: 
Prosimy o uzupełnienie jednostek mocy znamionowej przy urządzeniach zgłoszonych do 
ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dane te są podane w Ogólnym zestawieniu sprzętu zgłaszanego do 
ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia. 
 
 
 
Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 17.04.2014r. wraz z 
odpowiedziami Zamawiającego: 
 
 
PYTANIE NR 34: 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to 
prosimy o ich wskazanie i podanie informacji na temat ich zabezpieczenia, czy odłączone są media, 
czy budynki są dozorowane? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.  
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PYTANIE NR 35: 
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

PYTANIE NR 36: 
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w   
okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych 
różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zakresu ochrony/ sumy gwarancyjnej/ 
limitów odpowiedzialności oraz udziałów własnych/franszyz w poprzednich okresach ubezpieczenia 
znajdują się w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowań z lat 
poprzednich. Dokumenty te znajdują się pod adresem: 

1. http://pkbielsk.pl/usluga-ubezpieczenia 
2. http://www.pkbielsk.pl/text/przetarg66 
3. http://www.pkbielsk.pl/text/przetarg49 

 
 

PYTANIE NR 37: 
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz 
/ udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana 
szkodowość. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 

 
 

PYTANIE NR 38: 
Czy wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5-lat, wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa co zostało potwierdzone pisemnymi protokołami.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że są wykonywane przeglądy budynków w okresach 5-lat, wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa co zostało potwierdzone pisemnymi protokołami 

 
 

PYTANIE NR 39: 
W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie: 

c) konstrukcja ścian, porycie dachów 
b) stanu technicznego budynków wg gradacji dobry, dostateczny, zły 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podał informacje w posiadaniu których jest w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Informacje 
do oceny ryzyka”. Zamawiający nie ma możliwości udzielenia dokładniejszych odpowiedzi. 
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PYTANIE NR 40: 
Prosimy o zmianę rodzaju wartości z księgowej brutto na rzeczywistą dla budynków starszych niż  
50 lat. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 

 
PYTANIE NR 41: 
W przypadku posiadania obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane 
następujące remonty: 

a)    Wymiana instalacji elektrycznej,  
b)    Wymiana pokrycia dachowego,  
c)     Wymiana konstrukcji dachu,  
d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  
e)    Wymiana stolarki okiennej,  
f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  
g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że remonty i konserwacje są prowadzone na bieżąco.  
 

 
PYTANIE NR 42: 
Prosimy o zmianę prędkości wiatru na nie mniejsza niż 17,5 m/s 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 43: 
W odniesieniu o wykazu szkodowości prosimy o podanie: 

− liczby szkód 
− liczby rezerw 
− przyczyny szkód 
− informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że dane na temat: 

− liczby szkód, znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Szkodowość” 
− liczby rezerw, znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Szkodowość” 
− przyczyny szkód – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.  
− informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość – zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 12. 
 
 

PYTANIE NR 44: 
W odniesieniu do dewastacji/wandalizmu prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 
20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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PYTANIE NR 45: 
W odniesieniu do szkód w wyniku deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 
200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 46: 
W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi, zalania prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 150 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 47: 
Prosimy o wyłączenie szkód w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia przedmiotu ubezpieczenia w 
wyniku zdarzeń które są objęte zakresem ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 48: 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 80 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 49: 
W odniesieniu do klauzuli Leeway”s  prosimy o zmianę z 130% na 120%.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 50: 
W odniesieniu do dewastacji/ wandalizmu proszę o informację ponieważ w ubezpieczeniu mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku mamy limit na dewastację/wandalizm 50 000,00 zł natomiast w 
klauzulach obligatoryjnych mamy limit 30 000,00 zł. Prosimy o informację który z limitów jest 
prawidłowy? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż oba limity są prawidłowe. 
W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerzenie dotyczy 
dewastacji/wandalizmu związanego z kradzieżą, włamaniem i rabunkiem z limitem 50 000,00 zł. 
Natomiast klauzula  obligatoryjna dotyczy rozszerzenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń lodowych i dla niej wprowadzony został limit 30 000,00 zł.  
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PYTANIE NR 51: 
W odniesieniu do klauzuli prac budowlanych prosimy o rozszerzenia klauzuli o zapis: 

 
„ Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi 
przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji pracami budowlanymi pod warunkiem, 
że prace te: 

− nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, 
− nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w której są 

prowadzone, 
− nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 

których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.” Z zakresu 
ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. Jak również 
wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich 
instalacji w wyniku prowadzenia prac.” 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 52: 
W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o wyłączenie zapisu: „odpowiedzialność dotyczy 
również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 53: 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 1 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 54: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli sumy prewencyjnej.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 55: 
Jeżeli zamawiający nie wyrazi na to zgody, prosimy o zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do 
wysokości 200 000PLN. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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PYTANIE NR 56: 
Prosimy o przeniesienie klauzuli wyrównania kwot do katalogu klauzul fakultatywnych 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 57: 
Prosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul 
fakultatywnych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 58: 
Jeżeli nie, to czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wznowienia limitów po 
powstaniu szkody poprzez dopisanie: ”Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkody, 
limity sum ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione na wniosek Ubezpieczającego 
jednokrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia…..” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 59: 
W odniesieniu do klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności na  400 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 60: 
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis: 
„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

− wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, 

− powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, 
− w budynkach przeznaczonych do rozbiórki” 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 61: 
W odniesieniu do klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców prosimy o zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności na 100 000,00 zł  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limit w klauzuli rzeczoznawców do wysokości 100 000 
PLN. Odpowiedź powoduję zmianę zapisów SIWZ. 
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PYTANIE NR 62: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 63: 
Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi następujący rodzaj działalności: przetwarzanie, 
utylizacja, recykling odpadów oraz wysypiska śmieci. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi w/w rodzaju działalności.  

 
 

PYTANIE NR 64: 
Prosimy o informację czy Zamawiający zajmuje się składowaniem odpadów? Jeśli tak prosimy o 
informację w jaki sposób odpady są składowane oraz jak zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują 
się w miejscu składowania. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że zajmuje się składowaniem odpadów i posiada dodatkową polisę OC w 
związku ze składowaniem odpadów.  
 

 
PYTANIE NR 65: 
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 28.04.2014r.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 
 

PYTANIE NR 66: 
Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia 
a) nie jest wyłączone z eksploatacji 
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie jest wyłączone z eksploatacji.  
Zamawiający nie ma możliwości określenia, czy mienie zgłaszane do ubezpieczenia jest w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. 
 
 
PYTANIE NR 67: 
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyka zalania 
w ubezpieczeniu od ognia w wysokości 100 000,00 zł dla jednej wspólnoty 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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PYTANIE NR 68: 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku awarii instalacji w 
ubezpieczeniu od ognia  w wysokości 500 000,00 zł dla jednej wspólnoty 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 69: 
Prosimy o akceptację definicji powozi w następującym brzmieniu: „powódź - zalanie terenów w 
następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub w zbiornikach wód 
stojących i wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, 
zatorów lodowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia się 
poziomu morskich wód przybrzeżnych” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 70: 
Prosimy o informację w jaki sposób została ustalona wartość księgowa brutto, czy były 
dokonywane obowiązujące przeszacowania? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że przy ustalaniu wartości księgowej brutto były dokonywane 
obowiązujące przeszacowania. 

 
 

PYTANIE NR 71 
W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie powierzchni budynków (jaka jest przyjęta 
wartość metra) oraz ilość lokali.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że powierzchnia budynków to 31.210 m2,. ( 913 lokali). 
Brak możliwości ustalenia wartości za 1 m2. 
 

 
PYTANIE NR 72: 
W odniesieniu do klauzuli ograniczenia zasady proporcji prosimy o rozszerzenie o zapis: „ jeżeli 
wartość nie przekracza 10 000,00 zł’ 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 73: 
W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto prosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu 
ubezpieczenia lub włączenie do klauzul fakultatywnych 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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PYTANIE NR 74: 
W odniesieniu do klauzuli sumy prewencyjnej prosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu 
ubezpieczenia lub włączenie do klauzul fakultatywnych.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
PYTANIE NR 75: 
W odniesieniu do klauzuli zużycia technicznego prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub 
włączenie do klauzul fakultatywnych 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 

 
PYTANIE NR 76: 
Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przyjętej konstrukcji 
ubezpieczenia dla grupy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne tak aby każda wspólnota miała zawarte odrębne ubezpieczenie z polisą dla każdej 
wspólnoty (z podaniem odrębnych sum gwarancyjnych dla ubezpieczenia OC dla każdej wspólnoty) 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 
 

PYTANIE NR 77: 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe prosimy o informację czy dla każdej ze wspólnot 
zakres ubezpieczenia ma obejmować rozszerzenia zakres ubezpieczenia od punktu a do punktu t.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 76.  

 
 

PYTANIE NR 78: 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe prosimy o podanie limitów dla każdego z 
rozszerzeń.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 76.  

 
 

PYTANIE NR 79: 
W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o informację czy poza ubezpieczeniem OC delikt 
maja obowiązywać również inne rozszerzenia zakresu np. OC z tytułu zalań, przepięć.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 76.  
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

PYTANIE NR 80: 
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 
 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ma zawartą odrębną 
polisę zgodną w dyrektywa 2004/35/EC (Environmental Liability Directive). 
 
 
PYTANIE NR 81: 
Jeżeli wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku 
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem jest niemożliwe prosimy o obniżenie 
podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w środowisku naturalnym w związku z 
prowadzeniem wyżej wymienionej działalności do wysokości 400 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia i szczegółowe opisanie jak wygląda prowadzona działalność. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 80. 
 
 
PYTANIE NR 82: 
W odniesieniu do OC najemcy nieruchomości prosimy o informacje z ilu nieruchomości i rzeczy 
ruchomych korzysta Zamawiający na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia i dzierżawy.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20. 
 

 
PYTANIE NR 83: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód obejmowany zakresem 
obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód obejmowany zakresem 
obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości. 
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PYTANIE NR 85: 
Prosimy o wykazanie przychodu osiągniętego z tytułu zarządzania nieruchomościami w roku 
ubiegłym. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że przychód osiągnięty z tytułu zarządzania nieruchomościami w roku 
ubiegłym wynosi 2 578 tyś. PLN 
 
 
PYTANIE NR 86: 
Prosimy o podanie informacji na temat ogólnego stanu technicznego zarządzanych nieruchomości. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że stan techniczny zarządzanych nieruchomości jest dobry.  
 
  
PYTANIE NR 87: 
Prosimy o podanie rodzaju pojazdu niepodlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że pojazdami niepodlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych są 3 koparki. 
 
 
PYTANIE NR 88: 
W odniesieniu do OC za mienie powierzone prosimy o informację odnośnie rodzaju mienia 
przyjmowanego do przechowywania oraz sposobu jego zabezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.  
 
 
PYTANIE NR 89: 
W odniesieniu do OC w mieniu powierzonym w celu wykonania obróbki lub usługi, serwisu, 
naprawy itp. Prosimy o informację odnośnie rodzaju i ilości mienia poddawanego obróbce? Oraz 
rodzaju wykonywanych czynności? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że mienie poddawane obróbce to pojazdy. Sporadycznie jest 
przeprowadzana konserwacja instalacji gazowej. 
 
 
PYTANIE NR 90: 
Jak konkretnie wygląda użytkowanie materiałów wybuchowych? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie używa materiałów wybuchowych.  
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PYTANIE NR 91: 
W odniesieniu do OC za szkody związane z użyciem młotów pneumatycznych, kafarów oraz 
materiałów wybuchowych prosimy o wyłączenie szkód powstałych w związku z używaniem lub 
przechowywaniem materiałów wybuchowych 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do OC za szkody związane z użyciem młotów 
pneumatycznych, kafarów oraz materiałów wybuchowych wyłącza szkody powstałe w związku z 
używaniem lub przechowywaniem materiałów wybuchowych 
 
 
PYTANIE NR 92: 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem osiadania 
gruntów, osuwania się ziemi, wibracji lub wstrząsów. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
  
PYTANIE NR 93: 
Jeżeli wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem osiadania gruntów, 
osuwania się ziemi, wibracji lub wstrząsów jest niemożliwe prosimy o obniżenie podlimitu do 
maksymalnie 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
PYTANIE NR 94: 
Prosimy o wprowadzenie udziału własnego wynoszącego 500,00 zł w każdej szkodzie  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
  
PYTANIE NR 95: 
Czy w okresie trzech ostatnich lat zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmował szkody z tytułu 
zarządzania nieruchomościami? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. 
 
 
PYTANIE NR 96: 
Prosimy o podanie przyczyn szkód z tytułu ubezpieczenia OC  oraz liczby rezerw i szkód. 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
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PYTANIE NR 97: 
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  
okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych 
różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 
 
 
PYTANIE NR 98: 
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości  franszyz 
/ udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana 
szkodowość 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 
 
 
PYTANIE NR 99: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy 
odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy 
odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 
 
 
PYTANIE NR 100: 
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i  utrzymaniem w 
nienależnym stanie sieci dróg, ulic i chodników prosimy o informację – jaki jest stan techniczny 
zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest 
zaplanowany na lata kolejne? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że stan techniczny administrowanych  i utrzymanych placów, chodników 
jest dobry. Nakład na ich utrzymanie wyniósł w roku ubiegłym 123 tyś. zł. Planowany na rok 
bieżący wynosi 130 tyś. zł.  
 
 
PYTANIE NR 101: 
Odnośnie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych należących do pracowników 
prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego 
wyposażenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że  zakres ochrony nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego 
wyposażenia. 
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PYTANIE NR 102: 
Odnośnie działalności związanej z wykonywaniem transportu drogowego towarów prosimy o 
potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika 
drogowego i odpowiedzialność cywilna spedytora, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także 
tzw. odpowiedzialności zawodowej przewoźnika wskazanej w przepisach rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51) 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do działalności związanej z wykonywaniem transportu 
drogowego towarów z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika 
drogowego i odpowiedzialność cywilna spedytora, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także 
tzw. odpowiedzialności zawodowej przewoźnika wskazanej w przepisach rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51 
 
 
Wrocław, 23.04.2014r.        Kinga Kobalczyk  


