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                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim;  

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że żadna z wykazanych 
lokalizacji nie jest narażona na szkody powodziowe. 

 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie 2. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to 

wnioskujemy o wprowadzenie limitów? 

Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż budynek biurowy na ul. 
Lubelskiej 5 jest w strefie konserwatorskiej, natomiast pozostałe budynki nie znajdują się 
pod nadzorem konserwatora zabytków. 
 

Pytanie 3. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w 

wysokości 500zł 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody. 

Pytanie 4. Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, 

inwestycjach i przebudowach? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że spółka prowadzi i planuje na 

chwilę obecną remontów, inwestycji i przebudów. 

5. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu 

danego Ubezpieczyciela? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach nieuregulowanych  

w SWZ  oraz w umowie i ofercie  Wykonawcy  zastosowanie  mają  ogólne bądź szczególne 

warunki wybranego  Wykonawcy. 

Pytanie 6. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie oczekuje ochrony wskutek 
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. Zamawiający potwierdza, że nie 
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  
człowieka zgodnie z załącznikiem 1a pkt 4.8 oraz 4.9 specyfikacji. 
 
 
Pytanie 7. 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 
-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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie wykazano 

do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje żadnych 

zmian w treści SWZ. Wnioskowany zakres ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji 

obejmuje wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 

huragan, deszcz nawalny, a także od ryzyka powodzi. 

Pytanie 8. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie 
człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę  
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami w SWZ  
załączniku nr 1a pkt 6.50 jest określony  limit dla sprzętu elektronicznego w wysokości 
20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wykazanego 
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Dla pozostałego mienia oraz sprzętu 
elektronicznego wykazanego do ubezpieczenia jako sprzęt elektroniczny od wszystkich 
ryzyk Zamawiający nie wyraża na wprowadzenie limitu. 
 
Pytanie 9. 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 

Odpowiedzi: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że  Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. zo.o.  przestrzega  obowiązujących przepisów prawa. Wykaz 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1c do 

specyfikacji zakładka nr 3. Zakres ochrony jest zgodny z klauzulą uznania stanu 

zabezpieczeń. 



Pytanie 10. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 

przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa 

Pytanie 11. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

na chwilę obecną nie wykazano do ubezpieczenia instalacji solarnych. Do ubezpieczenia 

wykazano instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości 670 000,00 zł (wykazano 

lokalizacje i wartości w załączniku nr 1c zakładka 1). W przyszłości takie instalacje 

solarne lub fotowoltaiczne nie będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i 

warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres.  

Pytanie 12. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. 

Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów 

z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego 

typu budynków. 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono 

budynków / budowli przeznaczonych do rozbiórki i pustostanów 

Pytanie 13. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, 

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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono 

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

lub awaryjnym stanie technicznym  

Pytanie 14. W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy 

Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, 

wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego 

typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wnioskuje o rozszerzenie 

zakresu ubezpieczenia OC o imprezy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu. 

Pytanie 15. Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z 

posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią 

odpadów lub zakładem recyklingu 



Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ubezpieczeniem nie będzie objęte 

ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem 

śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu. Spółka jest 

administratorem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radzyniu 

Podlaskim. 

Pytanie 16. W mieniu od 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że żaden z wykazanych budynków 

nie jest zagrożony katastrofą budowlaną i nie znajduje się w stanie przedawaryjnym. 

Zamawiający informuje, że spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa. 

Wszystkie budynki posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane. 

Pytanie 17. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowalnych 

zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak 

czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu. 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie przechowuje 

materiałów niebezpiecznych pożarowo w obiektach budowlanych. 

Pytanie 18. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści 
SWZ. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest zgodna z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 
Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami SWZ z zakresu odpowiedzialności w ramach klauzuli 
katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie 
technicznym lub przeznaczone do rozbiórki. 
 
Pytanie 19. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla: 

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody. 

Pytanie 20. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 

treści SWZ, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje klauzulę uznania stanu 

zabezpieczeń zgodnie z zapisami w SWZ. 

Pytanie 21.  Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie 

wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są 

ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków 

nieużytkowanych do OSP lub PSP?  Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco 

konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy 

budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków niezużytkowanych? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia 

budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji. 

Pytanie 22. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? 

Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie posiada na 

chwilę obecną budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i nie zgłasza ich 

do ubezpieczenia. 

Pytanie 23. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. 

Pytanie 24. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych  jeśli tak jakie to były szkody w 

budynkach nieużytkowanych 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie posiada na 

chwilę obecną budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i nie zgłasza ich 

do ubezpieczenia. 

Pytanie 25. 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: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych  

w SWZ  oraz w umowie i ofercie  Wykonawcy  zastosowanie  mają  ogólne bądź szczególne 

warunki wybranego  Wykonawcy. 

Pytanie 26. W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych  proszę o 
informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu 
Ubezpieczającego  
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelka posiadana w 
zapytywanym zakresie wiedza została przedstawiona w załączniku nr 1c do SWZ 
zakładka nr 3. 

 



Pytanie 27. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelka posiadana w 
zapytywanym zakresie wiedza została przedstawiona w załączniku nr 1c do SWZ 
zakładka nr 3. 

 
Pytanie 28. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelka posiadana w 
zapytywanym zakresie wiedza została przedstawiona w załącznik nr 1 c do SWZ zakładka 
nr 1 oraz zakładka nr 3. Stan techniczny budynków: dobry. 
 

Pytanie 29. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim 

zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że spółka prowadzi i planuje w 

najbliższym czasie remontów, inwestycji i przebudów. 

 

Pytanie 30. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 3 lat 

Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ. 

 

Pytanie 31. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 3 lat 

Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ 

 

Pytanie 32. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie 

ostatnich 3 lat? 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk obowiązywały franszyzy i udziały własne:  
-W kradzieży zwykłej franszyza integralna 200,00 zł  
-Przedmioty szklane od stłuczenia franszyza integralna 50,00 zł  



- Franszyza redukcyjna obowiązywała wyłącznie w OC pracodawcy i jest równa wysokości 

świadczenia ZUS. 

 

Pytanie 33. Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub 
zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a. Gdzie się znajduję – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie 

posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. 

 

Pytanie 34. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego w 

lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie występowała powódź. Brak wypłaconych 

odszkodowań i brak poniesionych strat. 

 

Pytanie 35. Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku 

braku ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego w 

lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie występowały podtopienia. Brak 

wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat. 

 

Pytanie 36. 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: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego w 

lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie dochodziło do sytuacji podniesienia się 

wód gruntowych. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat. 

 

Pytanie 37. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania 

powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe 

wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

 

Pytanie 38. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 1000 PLN 



 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w klauzuli katastrofy 

budowlanej. 

 

Pytanie 39. Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też 

instalacje fotowoltaiczne,  jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane , czy są na 

gwarancji? 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

na chwilę obecną nie wykazano do ubezpieczenia instalacji solarnych. Do ubezpieczenia 

wykazano instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości 670 000,00 zł (wykazano 

lokalizacje i wartości w załączniku nr 1c zakładka 1). Zamontowane zostały w roku 2018 i 

są na gwarancji 5 letniej.  

 

Pytanie 40. Prosimy w odpowiedzialności cywilnej  o wprowadzenie podlimitu w wysokości 

100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód 

wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego wprowadził w treści SWZ limit w wysokości 

100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód 

wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych 

 

Pytanie 41. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z 

przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź 

wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ? 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza zapis: „Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 

wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy 

umyślnej Ubezpieczonego” 

 

Pytanie 42. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie dla budynków 

nieużytkowanych oraz drewnianych jeden wspólny limit odpowiedzialności w wysokości 

100.000,00 na jeden i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie 

mniej niż 1000zł 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia 

budynków nieużytkowanych oraz o konstrukcji ścian drewnianych. Nie wyrażamy zgody 

na zmianę treści specyfikacji w zapytywanym zakresie. 

 

Pytanie 43. W odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o wyłączenie w decyzjach 

administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i 

pandemią 

 



Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wnioskuje i nie będzie 

wnioskował o ochronę o roszczenia bezpośrednio i pośrednio związane z epidemią i 

pandemią w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 44. Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczenia w poniższej treści 

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej) 

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia  i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o 

ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą 

umową ubezpieczenia.  

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie 

związanych z  fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot 

ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako 

mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby 

zakaźnej. 

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 

pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, 

przy czym: 

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą 

powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub 

przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty 

możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, 

dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej 

klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Pytanie 45. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Jest zapis w SIWZ 5. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:  
1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu 

zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się 

bezskuteczne; 

Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na poniższy 



1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po 

wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli 
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis został wprowadzony.  
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