
 

Podkowa Leśna , dnia 15.12.2015r. 

 

 

Wykonawcy (wszyscy) 

 

dotyczy:  zamówienia publicznego w  formie  przetargu  w postępowaniu o wartości 

nieprzekraczającej 30 000 euro  na ubezpieczenie majątku i innych interesów  Miasta  Podkowa Leśna  

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 

 data zamieszczenia: 10.12.2015r.   

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Poniżej przedstawiam treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami. 

: 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej deliktowej i kontraktowej  
Pytanie nr 1:  

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
leczniczej,  medycznej, badawczej, farmaceutycznej,  

Odpowied ź nr 1:  
       Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 2: 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować 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. 

Odpowied ź nr 2:  
         Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 3:  

3. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z 
organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.  

Odpowied ź nr 3:  
         Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 4:  

4. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz 
innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowied ź. 4: 
       Zamawiający informuję, że  nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ. Jednocześnie 
informuję, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie ogólne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy. 
 
 
 
 
 



 

Pytanie nr 5:  
5. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą 
przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

 Odpowied ź nr 5: 
        Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 6: 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze      
sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, 
canyoning itp. 

  Odpowied ź nr 6: 
         Zamawiający potwierdza  
 
Pytanie nr 7: 

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialność. 

Odpowied ź nr 7:  
         Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 8: 

8. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i 
Ubezpieczonych - jednostki podległe. 

Odpowied ź nr 8:  
        Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 9:  

9. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym dotyczyć będzie wyłącznie 
zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego, oraz, że poza 
wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody regulowane 
przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

Odpowied ź nr 9:  
       Zamawiający potwierdza,  
 
Pytanie nr 10:  

10. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona 
uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach. 

Odpowied ź nr 10:  
     Zamawiający informuje ,że w dotychczasowych umowach były  zastosowane franszyzy     
 OC - franszyza redukcyjna  dla OC władzy publicznej  - 10% nie mniej niż 1000 zł  

        KR -  franszyza redukcyjna   500 zł dla kradzieży zwykłej ; OG – franszyza redukcyjna 10% 
wysokości szkody , nie mniej niż 500 zł dla klauzuli  terroryzmu 
 
Pytanie nr 11:  
11. Prosimy o akceptację poniższej klauzuli w zakresie OC władzy publicznej: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z 
WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ   
1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej 
straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:  
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu 
władzy publicznej,  



 

b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym 
stanem prawnym,  
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji 
niezgodnych z prawem,  
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego 
z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym 
przez obowiązujące przepisy prawa  
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,  
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane 
przez prawo cywilne względy słuszności,  
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,  
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,  
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

Odpowied ź nr 11:  
       Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 12:  

12. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 500 zł 
Odpowied ź nr 12:  
        Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 13:  

13. Prosimy o dopisanie w UMOWIE dla części I w punkcie 1.3 po „nowej jednostki organizacyjnej” 
słów „funkcjonującej w obszarach działalności nie wykraczających poza objęte ochroną”. 

 Odpowied ź nr 13:  
       Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 14:  

14.  Prosimy o dopisanie w UMOWIE dla części I w par. 7. Pkt 1 po słowach „przez jednostki 
organizacyjne” słów „wymienione w SIWZ”. 

Odpowied ź nr 14:  
         Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 15:  

15. Prosimy 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. 

Odpowied ź nr 15 :  
        Zamawiający potwierdza  
    
Pytanie nr 16:  

16. Prosimy o potwierdzenie, że pkt 15 „Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do 
wszystkich ubezpieczeń” nie odnosi się do ubezpieczenia OC. Wypłata odszkodowania w tym 
ubezpieczeniu nie może zależeć od udzielenia jakichkolwiek uprawnień przez Zamawiającego. 

Odpowied ź nr 16:  
         Zamawiający potwierdza 
 
 
 
 
 



 

W zakresie pozostałych ubezpiecze ń majątkowych 
Pytanie  nr 17:  
1. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł 
lub innej akceptowalnej  
Odpowied ź nr 17:  
 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 18:  
2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych 
remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji 
Odpowied ź nr 18:  
Zamawiający informuję, że nie jest w stanie w chwili obecnej przełożyć takich informacji.  
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo 
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny 
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).  
Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji 
 
Pytanie nr 19:  
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków 
starszych niż 50 lat  
Odpowied ź nr 19:  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 20: 
4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, 
budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu 
odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam 
działalności i samych obiektów  
Odpowied ź nr 20:  
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, 
budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu 
odpadów. 
 
Pytanie nr 21:  
5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści  klauzuli reprezentantów poprzez wprowadzenie 
słów"...za szkody wyrządzone umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa..." 
Odpowied ź nr 21:  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 22:  
6. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowied ź nr 22: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
Pytanie nr 23:  
7. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego 
Odpowied ź nr 23:  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
 
 
 
 
 



 

Pytanie nr 24:  
8. Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia 
Odpowied ź nr 24:  
   Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wiedzą jaką posiada, wszystkie informacje wykazał w  SIWZ  w 

wykazie budynków. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, 
ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać 
oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do 
wglądu stosownej dokumentacji 

 
Pytanie nr 25:  

9. Czy na terenie Miasta w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce powodzie lub lokalne 
podtopienia? 

 Odpowied ź nr 25:  
              Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wiedzą jaką posiada, w okresie ostatnich 20 lat na terenie 

Miasta  nie wystąpiło ryzyko powodzi. 
 
Pytanie nr 26:  

10. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o wyłączenie gotówki 
Odpowied ź nr 26:  
            Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
 
Pytanie nr 27:   

11. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej 
poziomu gruntu? 

Odpowied ź nr 27: 
           Zamawiający nie wyklucza, że taki sprzęt występuję, jednak na chwilę obecną nie jest w stanie 
tego potwierdzić. 
 
Pytanie nr 28: 

12. Czy zamawiający planuje przeprowadzenie prac budowlano-montażowych w okresie 
najbliższych 2 lat? Jeśli tak to jakie to prace i w których obiektach? 

Odpowied ź nr 28:  
              Zamawiający informuje o planowanych pracach Termomodernizacje :  budynku Urzędu 
Miasta ul. Akacjowa 39/41  , budynku Biblioteki  ul. Błońska 50 , budynku Liceum ul. Wiewiórek 2/4 , 
pałacyk kasyno ul. Lilpopa 18 , budynku komunalnego  ul. Jana Pawła 2/29 , budynku komunalnego 
ul. Jaworowa 13  
 
Pytanie nr 29:  

13. Prosimy o podanie stanu technicznego budynków (dobry/dostateczny/zły) 
Odpowied ź nr 29:  
      Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wiedzą jaką posiada, wszystkie informacje o  stanie 

technicznym  budynków  wykazał w  SIWZ  w wykazie budynków. Zamawiający informuje, że każdy 
wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia 
deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji 
z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji 

 
Pytanie nr 30:  

14. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o 
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 
upadek statku powietrznego) 

 Odpowied ź nr 30:  
        Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 
 
 
 



 

Pytanie nr 31:  
15. Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do 

aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie 
wysokości franszyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu 

 Odpowied ź nr 31:  
         Zamawiający informuje ,że dotychczas był ubezpieczony na ryzykach nazwanych.  
        OC - franszyza redukcyjna  dla OC władzy publicznej  - 10% nie mniej niż 1000 zł  
        KR -  franszyza redukcyjna   500 zł dla kradzieży zwykłej ; OG – franszyza redukcyjna 10% 
wysokości szkody , nie mniej niż 500 zł dla kl. Terroryzmu  
 
Pytanie nr 32:  

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowied ź nr 32:  
  Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wiedzą jaką posiada, wszystkie informacje o budynkach      

wykazał w SIWZ w wykazie budynków.  Zamawiający wyjaśnia, że jako jednostka samorządu 

terytorialnego zobowiązany jest kierować się obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Pytanie  nr 33:  
17. Prosimy o zmianę definicji deszczu nawalnego poprzez zmianę słów – „za deszcz nawalny 

uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3…” 
 Odpowied ź nr 33:  
        Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisów SIWZ 

 


