
Strona 1 z 19 

 

Lublin, dn. 07.12.2018r. 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. 

ul. Bieławin 9 

22-100 Chełm 

 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

Nord Partner Sp. zo.o. 

ul. Lubicka 16 

87-100 Toruń 

 

Oznaczenie sprawy: 630/11/18/W/DUJSP 

 

 

Do Wykonawców  

biorących udział w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa 

Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.” 

 

 

Zapytania i odpowiedzi 

Pełnomocnik Zamawiającego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 

Ponadto wszędzie, gdzie występuje zapis „BYŁO:, JEST:” Pełnomocnik Zamawiającego, działając 

w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 

2018. poz.  1986 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na terenie, w którym znajduje się mienie 

deklarowane do ubezpieczenia, nie wystąpiła powódź. 

 

Pytanie nr 2 

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że spośród wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ 

budynków około 80 znajduje się w strefie konserwatorskiej.  
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Pytanie nr 3 

Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i 

przebudowach? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w chwili obecnej  są w trakcie remonty (docieplenia) 

budynków: Sienkiewicza 13, 14, Mickiewicza 30, Uściługska 31, Słowackiego 1 oraz roboty 

związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach przy ulicy 

Żwirki i Wigury 2, 4 i 6. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze zaplanowane remonty i inwestycje na 

rok przyszły. 

Pytanie nr 4 

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego 

Ubezpieczyciela? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki 

ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidziane zostały 

wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, będą miały one zastosowanie, o ile nie zostały 

włączone do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. Jednocześnie Pełnomocnik 

Zamawiającego informuje, że opisany w SIWZ zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zakresem 

minimalnym. Jeżeli w treści ogólnych warunków ubezpieczeń znajdują się dodatkowe 

unormowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy bądź określone w nich 

limity odpowiedzialności są wyższe aniżeli wskazane w SIWZ, zostają one automatycznie 

włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

Pytanie nr 5 

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na 

zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo 

geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu 

się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje 

ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z SIWZ ubezpieczenie mienia jest formule 

ryzyk nazwanych – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie 

ochroną szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w 

rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających na zapadaniu i 

usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Zamawiający nie oczekuje ochrony 

wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 

 

Pytanie nr 6  

dla mienia wyłączonego z eksploatacji  wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji  

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i 

zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji 

wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj 
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-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej 

oraz całodobowo dozorowany 

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł 

zasilania oraz regularnie kontrolowane 

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do 

użycia. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku 

zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane na temat budynków wyłączonych z eksploatacji 

zostały wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. W obiektach nieużytkowanych wszystkie media są 

odłączone. Otwory okienne i drzwiowe zostały zabezpieczone płytami wodoodpornymi OSB. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

  

Pytanie nr 7  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. 

niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę  

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że program ubezpieczenia mienia oparty jest na 

ryzykach nazwanych a nie na ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający nie 

oczekuje od Wykonawcy obejmowania ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyka działania człowieka tj. niewłaściwego 

użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z 

wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane 

w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie posiada jednostek podległych. 

Jednocześnie potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami prawa. 

Ponadto wszystkie gaśnice i hydranty poddawane są terminowym przeglądom, naprawom i 

konserwacji. Informacje na temat zabezpieczeń znajdują się w zmodyfikowanym załączniku nr 8 

do SIWZ, którego treść stanowi integralną część zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 9 

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw 

przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają instalację odgromową. 

 

Pytanie nr 10 

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości 

instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości 

takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków 

indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę 

Odpowiedź na pytanie nr 10 
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Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje 

solarne. 

 

Pytanie nr 11  

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, nieużytkowane, budynki przeznaczone do 

rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym . Prosimy o podanie 

ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia 

budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynków w złym 

lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia  z ubezpieczenia 

budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w 

złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie 

podstawowym ( flexa) 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki 

wyłączone z eksploatacji, w tym ze względu na zły stan techniczny na podstawie decyzji 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone 

budynki przeznaczone do rozbiórki. Informacje na temat lokalizacji i wartości poszczególnych 

budynków zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. 

 

Pytanie nr 12  

W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające 

właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie 

przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich 

wartość. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że program ubezpieczenia mienia oparty jest na 

ryzykach nazwanych a nie na ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Wszystkie użytkowane 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane.  

Pytanie nr 13  

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o 

wyłączenie szkód 

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu 

wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę 

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach 

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ. 

 

BYŁO: 

7.15 Katastrofa budowlana 

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną 

budynków przed datą końcowego odbioru i tymczasowo oddanych do użytkowania.  
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Limit na jedno zdarzenie wynosi 3 000 000 zł – obligatoryjny zakres;  

Limit na jedno zdarzenie wynosi 6 000 000 zł – fakultatywny zakres. 

 

JEST: 

7.15 Katastrofa budowlana  

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały 

powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Klauzula nie 

obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru i tymczasowo oddanych do 

użytkowania.  

Z ochrony ubezpieczeniowej 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 

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 

a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku, 

c) awarii instalacji. 

Limit na jedno zdarzenie wynosi 3 000 000 zł – obligatoryjny zakres;  

Limit na jedno zdarzenie wynosi 6 000 000 zł – fakultatywny zakres. 

 

Pytanie nr 14  

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w 

momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami 

prawa 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ.  

 

BYŁO: 

4.2 Wykonawca/Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku we wszystkich 

lokalizacjach i uznaje je za wystarczające, niezależnie od uregulowań obowiązujących w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

 

JEST: 

4.2 Wykonawca/Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku we wszystkich 

lokalizacjach i uznaje je za wystarczające, niezależnie od uregulowań obowiązujących w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w 

momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami 

prawa. 
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Pytanie nr 15 

Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które 

to budynki i jaka jest ich wartość? 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w chwili obecnej nie są planowane wyłączenia 

budynków z eksploatacji. Z uwagi na fakt, że umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, nie 

można jednak wykluczyć, że w okresie tym zaistnieją przesłanki uzasadniające wyłączenie z 

eksploatacji kolejnych budynków.  

Pytanie nr 16 

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające 

takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia, z 

wyjątkiem wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ budynków wyłączonych z eksploatacji, 

posiadają pozwolenie na użytkowanie. 

Pytanie nr 17 

Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych  jeśli tak jakie to były szkody w budynkach 

nieużytkowanych 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że szkody w budynkach nieużytkowanych polegały na 

dewastacji - wybijaniu szyb w oknach oraz na uszkodzeniu drzwi wejściowych.  

Pytanie nr 18 

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki 

ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidziane zostały 

wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, będą miały one zastosowanie, o ile nie zostały 

włączone do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. Jednocześnie Pełnomocnik 

Zamawiającego informuje, że opisany w SIWZ zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zakresem 

minimalnym. Jeżeli w treści ogólnych warunków ubezpieczeń znajdują się dodatkowe 

unormowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy bądź określone w nich 

limity odpowiedzialności są wyższe aniżeli wskazane w SIWZ, zostają one automatycznie 

włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 

Pytanie nr 19 

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych  proszę o informację na temat 

rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego.  

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Pełnomocnik Zamawiającego wskazuje, że informacje na temat zabezpieczeń 

przeciwpożarowych znajdują się w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść 

stanowi integralną część zapytań i odpowiedzi. 



Strona 7 z 19 

 

 

Pytanie nr 20 

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu 

Ubezpieczającego. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały 

zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Pełnomocnik Zamawiającego wskazuje, że informacje na temat zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych znajdują się w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść 

stanowi integralną część zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 21 

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 

- rok budowy 

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

- rodzaj pokrycia dachu 

- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, 

awaryjny 

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane na temat roku budowy, konstrukcji budynku, 

pokrycia dachu oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych znajdują się w 

zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść stanowi integralną część zapytań i 

odpowiedzi. Jednocześnie Wykonawca nie wykazał w oparciu o jakie parametry Zamawiający 

miałby określić stan techniczny poszczególnych budynków według wskazanej w pytaniu 

gradacji. W związku z tym Zamawiający nie podejmuje się dokonania samodzielnej oceny stanu 

technicznego budynków. 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat 

w wartości rzeczywistej. 

 

Pytanie nr 23 

Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane na temat przeprowadzonych remontów 

znajdują się w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść stanowi integralną część 

zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 24 
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Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 

przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że plan remontów na 2019 rok zostanie opracowany w 

pierwszym kwartale 2019 roku. 

Pytanie nr 25 

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynek o najwyższej sumie ubezpieczenia -

9 079 826,98 zł znajduje się w lokalizacji ul. 11 Listopada 2b w Chełmie. 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń 

określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego 

SIWZ 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był 

ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.  

Program ubezpieczenia opisany w SIWZ nie różni się w sposób znaczący od obowiązującego w 

ramach aktualnych umów ubezpieczenia, jednak został dostosowany do aktualnych potrzeb 

Zamawiającego poprzez zastosowanie adekwatnych do ryzyka rozszerzeń odpowiedzialności 

oraz wysokości limitów. 

 

Pytanie nr 27 

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 na pytanie nr 27 

Odpowiedzi na pytanie udzielono przy pytaniu nr 26. 

 

Pytanie nr 28 

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat? 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ramach umów ubezpieczenia zawartych na 

podstawie ostatniego postępowania przetargowego w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2018r. 

zastosowanie mają poniższe franszyzy: 

 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: integralna – zniesiona, 

redukcyjna – 200 zł 

 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: integralna – zniesiona, 

redukcyjna – zniesiona 

 ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia: integralna – zniesiona, redukcyjna – 

zniesiona  

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: integralna – zniesiona, 

redukcyjna zniesiona 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: integralna zniesiona, redukcyjna - zniesiona 
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 ubezpieczenie auto – casco: integralna – zniesiona, redukcyjna - zniesiona 

 

Pytanie nr 29 

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku 

braku ubezpieczenia 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie deklarowane do ubezpieczenia nie znajduje 

się na terenie dotkniętym powodzią po 1996r. 

 

Pytanie nr 30 

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie 

wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 

ubezpieczenia 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie deklarowane do ubezpieczenia nie znajduje 

się na terenie dotkniętym podtopieniem. 

 

Pytanie nr 31 

Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych 

strat w przypadku braku ubezpieczenia 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie deklarowane do ubezpieczenia nie znajduje 

się na terenie, na którym wystąpiło podniesienie wód gruntowych. 

 

Pytanie nr 32 

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 

1000 PLN 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 33  

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej? 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane na temat konstrukcji budynków zawarte 

zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść stanowi integralną część 

zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 34 

Czy obecne instalację to instalacje solarne (podgrzewanie wody) czy fotowoltaiczne (do 

produkcji prądu) kiedy były zamontowane czy są na gwarancji jeżeli tak to do kiedy jest 

gwarancja. 

Odpowiedź na pytanie nr 34 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza aktualnie do ubezpieczenia ani instalacji 

solarnych, ani instalacji fotowoltaicznych.  
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Pytanie nr 35 

Proszę o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dl FLEXA dla budynków wyłączonych z 

eksploatacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 36 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia, pkt 1.4.5. 

 

Jest: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania niezależnie 

od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia 

będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania oraz mienie wykwaterowane z 

przeznaczeniem do sprzedaży. 

 

Proponowana zmiana: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania niezależnie 

od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia 

będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania oraz mienie wykwaterowane z 

przeznaczeniem do sprzedaży, z zastrzeżeniem że: 

a) maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania, z zastrzeżeniem 

pkt. b), 

b) instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do 

użycia. 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia, pkt 1.4.10 

Jakiego rodzaju mienie pod ziemią i o jakiej wartości Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia? 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie pod ziemią to 

m.in. infrastruktura techniczna mieszcząca się w wartości danego obiektu. Zamawiający nie jest 

w stanie precyzyjnie wyodrębnić tej wartości. 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia, pkt 3.3 

Proszę o informację jakiego rodzaju pojazdy znajdują się w pkt 7 – pojazdy nieobjęte 

ubezpieczeniem AC? 

Odpowiedź na pytanie nr 38 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojazdy wykazane w pkt 7 – pojazdy nieobjęte 

ubezpieczeniem AC to samochody ciężarowe, samochód specjalny, beczka asenizacyjna, ciągniki 

rolnicze, przyczepy. 

 

Pytanie nr 39 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia, pkt 3.3 

Proszę o potwierdzenie, że pojazdy nieobjęte ubezpieczeniem AC są objęte ubezpieczeniem 
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mienia od ognia wyłącznie wyłącznie w miejscu ubezpieczenia oraz wyłącznie w stanie 

spoczynku. W przeciwnym razie proszę o wykreślenie pkt 3.3.  

Odpowiedź na pytanie nr 39 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że pojazdy nieobjęte ubezpieczeniem AC są objęte 

ubezpieczeniem mienia od ognia wyłącznie w miejscu ubezpieczenia oraz wyłącznie w stanie 

spoczynku. 

 

Pytanie nr 40 

Proszę o modyfikację klauzuli 

 

Jest: 

7.4 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo - budowlanych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym: 

a. przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, 

b. przedmiotem robót budowlano-montażowych w zakresie określonym w umowie 

ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-

montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego. 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł 

Odpowiedź na pytanie nr 40 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca nie zaproponował modyfikacji treści 

klauzuli. W związku z tym zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 41 

Proszę o modyfikację klauzuli 

 

Jest: 

7.13 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zakresem ubezpieczenia 

objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz 

inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia 

oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.09.2018 do dnia podpisania umowy), 

na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 

ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, 

użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od 

momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych 

sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% zgłoszonej sumy 

ubezpieczenia, w tym kwota 10 000 000,00 zł bez składki dodatkowej. Termin zgłaszania 

środków trwałych do Ubezpieczyciela: w ciągu 180 dni od daty od przyjęcia. W przypadku 

przekroczenia wartości mienia ponad ustalony limit, będzie naliczona składka ubezpieczeniowa 

na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek, a termin jej rozliczenia nastąpi 
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najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zamawiający deklaruje 

możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki 

wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 

 

Proponowana zmiana: 

7.13 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zakresem ubezpieczenia 

objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz 

inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia 

oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.09.2018 do dnia podpisania umowy), 

na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 

ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, 

użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od 

momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych 

sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% zgłoszonej sumy 

ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN , w tym kwota 10 000 000,00 zł bez składki 

dodatkowej. Termin zgłaszania środków trwałych do Ubezpieczyciela: w ciągu 180 dni od daty 

od przyjęcia. W przypadku przekroczenia wartości mienia ponad ustalony limit, będzie naliczona 

składka ubezpieczeniowa na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek, a 

termin jej rozliczenia nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania 

polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 41 

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

 

BYŁO: 

7.13 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zakresem ubezpieczenia 

objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz 

inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia 

oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.09.2018 do dnia podpisania umowy), 

na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 

ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, 

użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od 

momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych 

sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% zgłoszonej sumy 

ubezpieczenia, w tym kwota 10 000 000,00 zł bez składki dodatkowej. Termin zgłaszania 

środków trwałych do Ubezpieczyciela: w ciągu 180 dni od daty od przyjęcia. W przypadku 

przekroczenia wartości mienia ponad ustalony limit, będzie naliczona składka ubezpieczeniowa 

na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek, a termin jej rozliczenia nastąpi 

najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zamawiający deklaruje 
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możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki 

wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 

 

JEST: 

7.13 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zakresem ubezpieczenia 

objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz 

inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia 

oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.09.2018 do dnia podpisania umowy), 

na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 

ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, 

użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od 

momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych 

sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20% zgłoszonej sumy 

ubezpieczenia, nie więcej niż 30 000 000zł. Termin zgłaszania środków trwałych do 

Ubezpieczyciela: w ciągu 180 dni od daty od przyjęcia. W przypadku przekroczenia wartości 

mienia ponad ustalony limit, będzie naliczona składka ubezpieczeniowa na podstawie 

obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek, a termin jej rozliczenia nastąpi najpóźniej w 

ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zamawiający deklaruje możliwość 

aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze 

złożonej oferty przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 42 

Proszę o modyfikację klauzuli 

 

Jest: 

7.15 Katastrofa budowlana  

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną 

budynków przed datą końcowego odbioru i tymczasowo oddanych do użytkowania.  

Limit na jedno zdarzenie wynosi 3 000 000 zł – obligatoryjny zakres;  

Limit na jedno zdarzenie wynosi 6 000 000 zł – fakultatywny zakres. 

 

Proponowana zmiana: 

7.15 Katastrofa budowlana  

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów  o którym zostały 

powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Klauzula nie 

obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru i tymczasowo oddanych do 

użytkowania.  

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
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a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku, 

c) awarii instalacji. 

Limit na jedno zdarzenie wynosi 3 000 000 zł – obligatoryjny zakres;  

Limit na jedno zdarzenie wynosi 6 000 000 zł – fakultatywny zakres. 

Odpowiedź na pytanie nr 42 

Odpowiedzi na pytanie udzielono przy pytaniu nr 13. 

 

Pytanie nr 43 

Dotyczy klauzul w ryzykach: mienia od ognia, mienia od kradzieży, szyb od stłuczenia, sprzętu 

elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej 

 

1.Proszę o modyfikację treści klauzuli: 

 

Jest: 

7.14 Klauzula wypłaty zaliczek 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu w ciągu 14 dni od daty 

złożenia stosownego wniosku zaliczkę na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do 

wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że 

odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 

 

Porównana zmiana: 

7.14 Klauzula wypłaty zaliczek 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od daty 

złożenia stosownego wniosku zaliczkę na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do 

wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że 

odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 

 

2. Proszę o wykreślenie klauzuli okolicznościowej 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

1. Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ. 

 

BYŁO: 

7.14 Klauzula wypłaty zaliczek 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu w ciągu 14 dni od daty 

złożenia stosownego wniosku zaliczkę na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do 

wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że 

odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 
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JEST: 

7.14 Klauzula wypłaty zaliczek 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od daty 

złożenia stosownego wniosku zaliczkę na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do 

wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że 

odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 

 

2. Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli okolicznościowej z treści 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 44 

Proszę o wykreślenie pkt 2.41 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że w 

odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości umowa będzie miała 

zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Nadwyżka w ubezpieczeniu OC zarządcy 

nieruchomości objęta będzie zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 

dobrowolnych ogólnych warunkach OC wybranego Wykonawcy. 

Część II 

 

Pytanie nr 45 

Proszę o modyfikację poniższego zapisu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie posiada w swojej 

ofercie bezpłatnego ubezpieczenia Zielonej Karty.  

4.4 Zielona Karta – Zamawiający przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla 

wybranych pojazdów bezskładkowej Zielonej Karty – jeśli zaistnieje taka konieczność. Aktualnie 

Zamawiający nie wymaga niniejszego dokumentu dla żadnego z pojazdów wymienionych w 

załączniku nr 11 do SIWZ.  

Za szkody spowodowane w państwach, sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia oraz Państw 

systemu Zielonej Karty, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej 

określonej przepisami tego Państwa nie niżej niż suma gwarancyjna określona powyżej. 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualnie Zamawiający nie wymaga Zielonej Karty 

dla żadnego z użytkowanych przez siebie pojazdów. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego 

dopuszcza, aby Zielona Karta została wystawiona bezpłatnie bądź za opłatą składki zgodną z 

taryfą Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie bezpłatnego ubezpieczenia 

Zielonej Karty. 

 

Pytanie nr 46 

Proszę o modyfikację pkt 5.7 

Jest: 

5.7. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 
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ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy 

ubezpieczenia; 

 

Proponowana zmiana: 

5.7. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 

ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy 

ubezpieczenia nie więcej niż 2.000,00 PLN; 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ. 

 

BYŁO: 

5.7. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 

ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy 

ubezpieczenia; 

 

JEST: 

5.7. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 

ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy 

ubezpieczenia nie więcej niż 2.000,00 PLN; 

 

Pytanie nr 47 

Do wszystkich ryzyk: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w brzmieniu : 

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 

wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać 

wyłącznie z ważnych powodów. 

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 

wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 

umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia 

odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,   

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 

Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 

popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu 

ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone 

szkody (szkody i rezerwy zgłoszone w bieżącym, pierwszym okresie ubezpieczenia) do 

składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 30%. 
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d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 

analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 

umowy ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o możliwość zmiany terminu składania ofert z dnia 11.12.2018 r na dzień 13.12.2018 r 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany terminu składania ofert na 14.12.2018r. na 

godz. 11:00. 

BYŁO: 

Termin złożenia ofert – do dnia 11.12.2018r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert – dnia 11.12.2018r. godz. 11:15 

 

JEST: 

Termin złożenia ofert – do dnia 14.12.2018r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert – dnia 14.12.2018r. godz. 11:15 
 

Dobrowolne ubezpieczenie mienia od  ognia i innych zdarzeń losowych 

Pytanie nr 49 

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  

odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi 

przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b)ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c)rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

Pełnomocnik Zamawiającego  nie rozumie intencji Wykonawcy w związku z częścią pytania 

dotyczącą mienia pozostającego w związku z odpowiedzialnością cywilną Zamawiającego w 

zakresie ppkt. a), b), c) . Zamawiający nie jest w stanie podać wyczerpującego kręgu podmiotów i 

osób, którym hipotetycznie mógłby wyrządzić szkodę w związku z prowadzoną przez siebie 

działalnością i posiadanym mieniem, a tym samym nie ma możliwości doprecyzowania w jakim 

mieniu mogłaby zostać wyrządzona szkoda. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia w 

ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych według wiedzy Zamawiającego 

zabezpieczone jest w sposób przewidziany przepisami obowiązujących aktów prawnych.  

 

Pytanie nr 50 

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,   

     związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  

     (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 

Odpowiedź na pytanie nr 50 
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Pełnomocnik  Zamawiającego potwierdza, że według wiedzy jaką posiada Zamawiający 

stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Pytanie nr 51 

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

Odpowiedź na pytanie nr 51 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że według wiedzy jaką posiada Zamawiający obiekty 

budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

 

Pytanie nr 52 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 

uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 

zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że w budynkach administrowanych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych wszystkie przeglądy instalacji i infrastruktury 

technicznej budynków wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie uwagi, 

zastrzeżenia oraz zalecenia przekazywane są właścicielom budynków. 

 

Pytanie nr 53 

prosimy o informacje czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty 

wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem / pianka poliuretanowa, styropian/. Jeśli 

tak prosimy o podanie – przeznaczenia obiektu, jego wartości, zabezpieczeń ppoż. 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane na temat konstrukcji budynków znajdują się w 

zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SIWZ, którego treść stanowi integralną część zapytań i 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 54 

prosimy o informację czy w obiektach nieużytkowanych podłączone/czynne są media / energia, 

gaz, wod-kan/? Jakiego rodzaju zabezpieczenia są zamontowane w tych obiektach? Jaki jest czas 

nieużytkowania obiektów? 

Odpowiedź na pytanie nr 54 
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Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w obiektach nieużytkowanych wszystkie media są 

odłączone. Otwory okienne i drzwiowe zostały zabezpieczone płytami wodoodpornymi OSB. 

Budynki są nieużytkowane od ponad 3 lat.  

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

 

 


