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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

w przetargu nieograniczonym pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, 

ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi 

jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi” 

 

 

 W dniach 28 - 30 stycznia br. wpłynęły do tut. urzędu zapytania dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający udziela odpowiedzi 

jak niżej.  

 

Pytanie 1. Załącznik nr 6 wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających 

ocenie. 

 

a. klauzula regresowa – Proszę o potwierdzenie, że zrzeczenie się prawa do 

regresu nie ma zastosowania, gdy osoby (o których mowa w klauzuli) 

wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod 

wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Klauzula  nie ma zastosowania w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

b. Klauzula prolongacyjna – proszę o zmianę wyznaczonego terminu 

dodatkowego na zapłatę zaległej składki na „nie krótszy niż 7 dni” a nie jak 

jest w treści klauzuli nie krótszy niż 14 dni. 

c. klauzula automatycznego pokrycia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

ustalenie limitu w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych 20% 

ogólnej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 zł a w sprzęcie 

elektronicznym nie więcej niż 50 000 zł. 

d. Klauzula kradzieży elementów budynków i budowli – Proszę o 

potwierdzenie że obowiązkiem Zamawiającego będzie niezwłoczne (nie 

później niż w ciągu 24 godzin) poinformowanie o fakcie kradzieży Policji. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną dla tej klauzuli w 

wysokości 500 zł. 

e. Klauzula likwidacyjna – proszę o potwierdzenie, że zadeklarowane do 

ubezpieczenia sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów 

ubezpieczenia obejmują koszt transportu, demontażu lub montażu. Proszę 

o wyjaśnienie czego dotyczą  koszty opracowania dokumentacji. 

f. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – proszę o wykreślenie z 

treści klauzuli kosztów uprzątnięcia po szkodzie związanych z usunięciem 

zanieczyszczeń z wody i gruntu łącznie z kosztami rekultywacji lub 

wymiany (nie jest przedmiotem ubezpieczenia). 

g. Klauzula warunków i taryf  - Czy Zamawiający potwierdza, że klauzula nie 

będzie miała zastosowania w  przypadku uzupełnienia sumy 

ubezpieczenia/gwarancyjnej po szkodzie. 



h. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym – proszę o 

wprowadzenie limitu klauzuli nie więcej niż 10 000 zł wartości szkody oraz 

potwierdzenie, że Zamawiający przed przystąpieniem do naprawy 

sporządzi pisemny protokół zawierający dane określone w Klauzuli 

samolikwidacji drobnych szkód. 

 

 

Odpowiedź:  

a. Zamawiający potwierdza, że zrzeczenie się prawa do regresu nie ma 

zastosowania, gdy osoby (o których mowa w klauzuli) wyrządziły szkodę 

umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Klauzula  nie ma 

zastosowania w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

b. Zamawiający nie wyraża zgody. 

c. Zamawiający  wyraża zgodę na powyższy zapis. 

d. Obowiązkiem Zamawiającego będzie niezwłoczne (nie później niż w ciągu 

24 godzin od stwierdzenia faktu kradzieży) poinformowanie o fakcie 

kradzieży Policji. 

e. Zamawiający potwierdza, że zadeklarowane do ubezpieczenia sumy 

ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia obejmują 

koszt transportu, demontażu lub montażu. Koszty opracowania 

dokumentacji to np. koszty związane z przygotowaniem  dokumentacji 

niezbędnej do odbudowy zniszczonego mienia w wyniku 

zmaterializowania się ryzyka objętego ochroną. 

f. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 

g. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. 

h. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 

 

Pytanie 2. Załącznik nr 6  - Definicje wybranych ryzyk. 

a. Proszę o podanie definicji sztormu 

 

Odpowiedź:  

a. Sztorm – zjawisko meteorologiczne występujące nad obszarami 

mórz i oceanów w postaci silnego, porywistego, długotrwałego 

wiatru, któremu towarzyszy silne falowanie powierzchni wody. 

Średnia siła wiatru lub porywy 8 i więcej w skali B (13,9 - 17,1 

m/s). źródło; IMiGW, wikipedia 

 

Pytanie 3. Załącznik nr 7 Zakres rzeczowy przedmiotu ubezpieczenia. 

a. kompleksowe ubezpieczenie elektroniki – proszę o informację w jakiej 

wartości podano do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny. Proszę o 

potwierdzenie że okres eksploatacji sprzętu zgłoszony do ubezpieczenia nie 

przekracza 7 lat. Proszę o wykaz zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. 

b. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków – Czy 

Zamawiający wyraża zgodę na limit kosztów nabycia lub zakupu środków 

specjalistycznych w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, limit 

przeszkolenia zawodowego inwalidy do 20% sumy ubezpieczenia, zwrot 

kosztów leczenia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. 



 

Odpowiedź:  

a. Wartość księgowa brutto. Zamawiający potwierdza że okres 

eksploatacji sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia nie przekracza 5 

lat. 

 

Wykaz zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Sprzęt stacjonarny (do 5 lat - od 2010 r włącznie) 

lp. nazwa   rok produkcji 

wartość 

(początkowa) 

- księgowa 

brutto 

1. Urząd Gminy Ustronie Morskie 

1 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2010 4 328,00 zł 

2 TELEFAX 2010 1 490,00 zł 

3 DRUKARKA 2010 1 426,74 zł 

4 RADIOTELEFONY-OSP 2010 2 460,01 zł 

5 RADIOSTACJA-OSP 2010 6 848,00 zł 

6 SERWER QUAD CORE 2011 4 350,00 zł 

7 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 3 839,75 zł 

8 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 3 538,24 zł 

9 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 3 605,15 zł 

10 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 4 428,16 zł 

11 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 3 640,58 zł 

12 ZESTAW KOMPUTEROWY  2011 3 613,69 zł 

13 DRUKARKA 2011 2 599,38 zł 

14 SKANER 2011 610,00 zł 

15 DRUKARKA 2012 771,04 zł 

16 SKANER 2012 2 952,00 zł 

17 APARAT FOTOGRAFICZNY 2012 1 499,00 zł 

18 ZESTAW KOMPUTEROWY-DELL 2013 3 682,99 zł 

19 DRUKARKA 2013 1 165,00 zł 



20 TELEWIZOR 2013 1 199,00 zł 

21 TELEWIZOR 2013 1 193,99 zł 

22 NISZCZARKA 2013 1 100,00 zł 

23 NISZCZARKA 2010 1 647,00 zł 

RAZEM : 
     61 987,72 

zł  

2. GOK 

1 ZESTAWY KOMPUTEROWE 7 SZT 2007-2011 17 597,99 zł 

2 KASA FISKALNA 2007-2011 2 344,90 zł 

3 DRUKARKA 2007-2011 2 967,00 zł 

4 MINI WIEŻA 2007-2011 1 005,67 zł 

5 TELEWIZOR 3 SZT 2007-2011 4 597,00 zł 

6 ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY K-KA 2013 2 249,00 zł 

RAZEM : 
     30 761,56 

zł  

3. GOSiR 

1 TELEWIZOR                                                                                                        2010 349,40 zł 

2 TELEWIZOR                                                                                                        2010 349,40 zł 

3 TELEWIZOR                                                                                                        2010 349,40 zł 

4 TELEWIZOR SAMSUNG                                                                                                2010 550,00 zł 

5 ODTWARZACZ DVD                                                                                                   2010 799,00 zł 

6 TELEWIZOR SAMSUNG                                                                                                2010 799,00 zł 

7 WIEŻA SAMSUNG+DVD+SŁUCHAWKI                                                                                      2010 849,00 zł 

8 TELEWIZOR SAMSUNG                                                                                                2010 1 290,00 zł 

9 TELEFON PANASONIC                                                                                                2010 1 400,00 zł 

10 MIKROFON                                                                                                         2010 2 098,00 zł 

11 SPRZĘT ALARMOWY HELIOS                                                                                           2010 2 684,00 zł 

12 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 324,50 zł 

13 ZESTAW KOMPUTEROWY FUJITSU 2010 3 324,50 zł 



14 WZMACNIACZ AUDIO                                                                                                 2010 3 590,00 zł 

15 
WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY STADIONU 

SPORTOWEGO                                                                     
2010 5 734,00 zł 

16 RADIOMAGNETOFON                                                                                                  2011 349,00 zł 

18 WIEŻA PANASONIC                                                                                                  2011 555,00 zł 

19 TELEWIZOR LG 22LD350                                                                                             2011 650,40 zł 

20 TELEWIZOR LG  22LD350                                                                                            2011 650,41 zł 

21 RADIO PHILIPS                                                                                                    2011 855,00 zł 

22 ZESTAW KOMPUTEROWY PW/382/16                                                                                     2011 2 500,00 zł 

23 ZESTAW KOMPUTEROWY ST-4/6285                                                                                     2011 3 929,01 zł 

24 KOPIARKA ST-8/39                                                                                                 2011 11 500,00 zł 

25 Kasa fiskalna Posnet Mobile                                                                                      2013 999,00 zł 

26 Telewizor LG 22' 2012 812,20 zł 

27 Zestaw komputerowy ASUS 2012 2 191,85 zł 

28 Niszczarka FELLOWES 79 Ci                                                                                        2013 934,96 zł 

RAZEM : 53 417,03 zł 

4. PRZEDSZKOLE 

1 zestaw komputerowy 2011 2 499,00 zł 

RAZEM : 2 499,00 zł 

5. Zespół  Szkół  

1 Radiomagnetofon Philips AZ 1837 - 3 sztuki 2010 747,00 zł 

2 Ekran elektryczny do projektora 2010 1 810,48 zł 

3 Telewizor Toshiba LCD 37BV70 2011 1 549,00 zł 

4 Telewizor Toshiba LCD 32AU83 2011 1 149,00 zł 

5 Wizualizer Avermedia CP135 2011 1 899,00 zł 

6 Ekran elektryczny z projektrorem "Równa szkoła" 2012 3 710,00 zł 

7 Radiomagnetofon Grundig PRCD - 4 szt. 2012 1 296,00 zł 

8 Zestaw komputerowy ADS24 2012 3 600,00 zł 

9 Serwer do pracowni komp. 2013 2 500,00 zł 



10 Aparat fotograficzny Samsung WB30F 2013 499,99 zł 

11 Komputer DELL Black 015R 15-245OM 2012 2 200,00 zł 

RAZEM : 20 960,47 zł 

6. GOPS 

1 Zestaw komputerowy 2010 8 924,00 zł 

RAZEM : 8 924,00 zł 

    RAZEM POZYCJA 1 - 6 178 549,78 zł 

SPRZĘT PRZENOŚNY. 

Sprzęt przenośny (do 5 lat - od 2010 r włącznie) 

lp. nazwa   
rok 

produkcji 

wartość 

(początkowa) 

- księgowa 

brutto 

1. Urząd Gminy Ustronie Morskie 

1. NOTEBOOK DELL 2011 3 540,98 zł 

2. LAPTOP DELL 2011 3 904,43 zł 

3. NOTEBOOK DELL 2012 3 053,28 zł 

RAZEM : 10 498,69 zł 

2. GOK 

1 PROJEKTOR 
2007-

2011 
2 344,90 zł 

2 NOTEBOOK SZT 2 
2007-

2011 
5 567,00 zł 

3 APARAT CYFROWY 
2007-

2011 
1 234,00 zł 

RAZEM : 
                  9 

145,90 zł  

3. GOPS 

1 NOTEBOOK DELL 2010 4 049,18 zł 

2 NOTEBOOK 2011 3 670,35 zł 

3 komputer 2012 3 482,50 zł 



4 komputer 2013 3 499,35 zł 

RAZEM : 14 701,38 zł 

4. GOSiR 

1 NOTEBOOK DELL  VOSTRO  17 Z OFFICE 2007 BASIC                                                                    2010 5 095,32 zł 

2 TEL.KOMÓRKOWY                                                                                                    2011 1 340,78 zł 

3 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 886,72 zł 

4 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

5 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

6 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

7 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

8 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

9 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

10 RADIOTELEFON TYP MOTOROLA                                                                                        2011 1 566,97 zł 

11 RADIOTELEFON IC-F110                                                                                             2011 1 293,20 zł 

12 RADIOTELEFON HX-3700E +MIKROFONOGŁOŚNIK                                                                          2011 1 238,01 zł 

13 RADIOTELEFON HX-3700E +MIKROFONOGŁOŚNIK                                                                          2011 1 230,00 zł 

14 RADIOTELEFON STACJONARNY                                                                                         2011 1 461,56 zł 

RAZEM : 
                24 

514,38 zł  

5. PRZEDSZKOLE 

1 Laptop Asus 2013 1 799,00 zł 

2 Laptop Dell 2013 2 495,45 zł 

RAZEM : 4 294,45 zł 

6. Zespół  Szkół  

1 Notebook Dell Studio 2010 3 399,99 zł 

2 Notebook 2011 2 568,07 zł 

3 Notebook Lenovo G575 59-32821LED15 2011 1 668,98 zł 

4 Notebook - 3 szt., projektor - 3 szt.  2012 14 256,29 zł 



RAZEM 21 893,33 zł 

    RAZEM POZYCJE 1 - 5 85 048,13 zł 

 

b. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie sum ubezpieczenia.  

 

Pytanie 4. Wymagane warunki ubezpieczenia Gminy Ustronie Morskie. 

a. Proszę o podanie wartości zbiorów bibliotecznych, wartości zbiorów 

księgowych i wartości dokumentów określonych w przedmiocie 

ubezpieczenia  

b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód 

wskutek zalania przez wydostanie się wód gruntowych? 

c. Proszę o informację, ile imprez z  użyciem sztucznych ogni planuje 

Zamawiający w okresie 12 miesięcy? 

d. Jaka jest długość dróg w zarządzie Gminy? 

e. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dla pojazdu nr rej ZKLR123 nie 

wnioskuje o ubezpieczenie w zakresie AC.(brak sumy ubezpieczenia)  

 

 

Odpowiedź:  

a. Sumy ubezpieczenia dla zbiorów bibliotecznych, księgowych, 

dokumentów zawarte są w ramach sumy ubezpieczenia dla mienia 

niskocennego 

b. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkód 

wskutek zalania przez wydostanie się wód gruntowych. 

c. Zamawiający planuje w okresie 12 miesięcy 2 imprezy z użyciem 

sztucznych ogni. 

d. Długość dróg w zarządzie Gminy wynosi ok. 38 km. 

e. Zamawiający wnioskuje o ubezpieczenie w zakresie AC dla pojazdu nr rej 

ZKL R123. Suma ubezpieczenia 40.000 zł. 

 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza skuteczne wypowiedzenie umowy przez 

Ubezpieczyciela (podyktowane wysoką szkodowością brutto powyżej 70%), z dniem 

kończącym polisowy okres ubezpieczenia złożone przynajmniej 30 dni przed końcem tego 

okresu. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający nie dopuszcza wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela 

(podyktowanego wysoką szkodowością brutto powyżej 70%), z dniem 

kończącym polisowy okres ubezpieczenia złożone przynajmniej 30 dni przed 

końcem tego okresu). 

 

 

Pytanie 6. Proszę o informację czy na terenie Gminy Ustronie Morskie którakolwiek ze 

zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji znajduje się na terenie zagrożonym ryzykiem 

powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych?  



 Czy od 1996r. ryzyka takie wystąpiły na terenie Gminy Ustronie Morskie? 

Odpowiedź:  
Okresowe podtopienia wskutek opadów atmosferycznych występują przy budynku 

Ośrodka Zdrowia (patrz zał. nr 10 - Wykaz budynków i budowli Gminy Ustronie Morskie, 

poz. 5). Ryzyka z tym związane występowały w ubiegłych latach. 

 

 

Pytanie 7. Czy w ubezpieczanym majątku Gminy Ustronie Morskie występują 

pustostany/nieruchomości nieużytkowane, jeśli tak proszę o ich wskazanie oraz 

określenie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich?  

 

Odpowiedź:  

W ubezpieczanym majątku Gminy Ustronie Morskie nie występują 

pustostany/nieruchomości nieużytkowane.  

 

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że podane limity odpowiedzialności w klauzulach 

obligatoryjnych i fakultatywnych są wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

Gminy Ustronie Morskie w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że podane limity odpowiedzialności w klauzulach 

obligatoryjnych i fakultatywnych są wspólne dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Pytanie 9. Prosimy o przyjęcie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych następujących przedmiotów ubezpieczenia: niskocennych składników majątku, 

mienia osób trzecich i środków obrotowych według systemu ubezpieczenia sum stałych. 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia: niskocennych składników 

majątku, mienia osób trzecich i środków obrotowych według systemu 

ubezpieczenia sum stałych. 

Pytanie 10. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki w ryzyku uderzenia pojazdu lub 

jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot do wysokości 50 000,00 zł. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na wszystkie 

jednostki w ryzyku uderzenia pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony 

przedmiot do wysokości 50 000,00 zł. 

Pytanie 11. Prosimy o udostępnienie wykazu ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z 

danymi identyfikacyjnymi, zawierający nazwę, rok produkcji, typ, model, numer 

fabryczny albo inwentarzowy oraz wykaz oprogramowania. 

 

Odpowiedź:  

 

Patrz – odpowiedź na pyt. 3 pkt a. 

 

Pytanie 12. W odniesieniu do OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację: 



a) dotyczącą szkód z ostatnich 3 lat: 

- Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 

- Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 

- W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg 

(pospolite dziury w drogach) 

b) dotyczącą długości dróg w zarządzie; 

c) dotyczącą częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów 

wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg, 

d) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest  podmiotom 

zewnętrznym i czy podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie realizowanych zleceń? 

e) Czy Gmina Ustronie Morskie posiada raport o stanie dróg? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat brak szkód z tytuły OC 

zarządcy dróg publicznych. (załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

Pytanie 13. W odniesieniu do załącznika nr 10 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli 

Gminy Ustronie Morskie prosimy o potwierdzenie, że budynek mieszkalny (pozycja 10) 

mieszczący się przy ul. B. Chrobrego 54 w Ustroniu Morskim nie podlega ubezpieczeniu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że budynek mieszkalny (pozycja 10) mieszczący się 

przy ul. B. Chrobrego 54 w Ustroniu Morskim nie podlega ubezpieczeniu. 

 

Pytanie 14. W odniesieniu do załącznika 11 do SIWZ - Wykaz pojazdów Gminy Ustronie 

Morskie prosimy o: 

a)      podanie marki każdego pojazdu, nr VIN, pojemności silnika, dopuszczalnej 

ładowności, liczby miejsc w pojeździe; 

b)         podanie sumy ubezpieczenia pojazdu o nr rejestracyjnym ZKL R123 (pozycja 9). 

 

Odpowiedź:  

 

a.  

 

 
 

b. Patrz - odpowiedź na pyt. 4e 

 

OC AC NNW

1. ZK L89AF SPECJALNY URSUS U-914/SPECJALNY 4.562 1/- 04443 1988 x X 01.01.2015-31.12.2015 GOSIR

2. ZK L07AK PRZYCZ. PRONAR T654/2003 - 0/3500 0224 2003 X 01.01.2015-31.12.2015 GOSIR

3. ZK L14AL C.ROLN. ZETOR 5340 3922 1/- 0534006514D 2003 X X 11.06.2014 -10.06.2015 GOSIR

4. ZKLW069 AUTOBUS JELCZ L090 4580 36/12000 SUJ09010040000481 2004 X X 19.10.2014 – 18.10.2015 GOSIR

5. ZKL9186 SPEC. LUBLIN OSP III 2417 6 SUL35242710071955 2001 20 000 zł X X X 18.10.2014 – 17.10.2015 OSP

6. ZKLW738 SPEC. FORD FAB 2402 2/1350 WFOLXXBDFL4Y89881 2004 57 000 zł X X X 24.11.2014 – 23.11.2015 OSP

7. ZKL21FJ QUAD SUZUKI VILSON 500 493 2 5SAAM43A847104370 2004 X X 15.02.2015– 14.02.2016 GOSIR

8. ZKL64FE PRZYCZ. PRZYCZEPKA LEKKA - 0/500 SWH2360S26B017000 2006 X 22.08.2014 – 21.08.2015 GOSIR

9. ZKLR123 SPEC. JELCZ 10 11100 2/5575 SUJP422CCS0000096 1995 X X X 01.01.2015 – 31.12.2016 OSP
10

.
ZKL13FL PRZYCZ. PRONAR T-654/1 - 0/3500 SZB6541XX81X01015 2008 X 28.05.2014 – 27.05.2015 GOSIR

11

.
ZKL08214 CIĘŻAR.

FORD 

TRANSIT

V347/348 TRAN

DOUBLE CA 330
2402 3/1320 WFONXXTTFN8A35023 2008 X X 28.05.2014– 27.05.2015 GOSIR

12

.
ZKL913KJ CIĘŻAR. GAZ GRK27057047 2637 9/980 Z3B2705708R004784 2008 95 000 zł X X X 19.12.2014 – 18.12.2015 OSP RUSOWO

13

.
ZKLF602 Ciężar. FS Lublin 3352 2417 3/1200 SUL335211T0014004 1997 X X 24.05.2014 – 23.05.2015 GOSIR

14

.
ZKL04AG Przyczepa Autosan D-47A - 0/4000 78117 1976 X 25.02.2014 – 25.02.2015 GOSIR

15

.
ZKL998KC SPECJALNY MERCEDES  ATEGO 6374 6/750 WDB9763641L707197 2012 550 000 zł X X X 18.12.2014 - 17.12.2015 OSP
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Pytanie 15. Prosimy o podanie typu i modelu pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w 

złączniku nr 11 do SIWZ.  

 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt. 14a 

 

Pytanie 16. Prosimy o informację, czy mienie należące do Zamawiającego uległo 

uszkodzeniu wskutek ryzyka powodzi w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy o 

wskazanie lokalizacji i wartości mienia, które uległo uszkodzeniu (nawet, jeśli w 

odniesieniu do tego mienia nie istniała ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowanie nie 

było należne).  

Odpowiedź:  

Mienie należące do Zamawiającego nie uległo uszkodzeniu wskutek ryzyka 

powodzi w okresie ostatnich 20 lat. 

 

Pytanie 17. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi – 

proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy 

redukcyjnej  

 

Pytanie 18. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiło 

ryzyko podtopień  w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji i 

wartości mienia tam się znajdującego. 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt. 16. 

 

Pytanie 19. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje 

wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia 

wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 5 lat we wszystkich zgłoszonych do 

ubezpieczenia lokalizacjach? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż  podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie 

wystąpiły w okresie ostatnich 5 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacjach 

Pytanie 20. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny zakres ubezpieczenia jest 

identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym 

wypadku prosimy o wskazanie różnic. 

 

Odpowiedź:  

W ocenie zamawiającego zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest bardzo zbliżony, z 

tym obowiązującym w obecnie ekspirującej polisie. Jeżeli jednak Wykonawca jest 

zainteresowany dokonaniem szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia obecnie 



obowiązującego z aktualnym SIWZ, Zamawiający informuje, iż dokumentacja dot. SIWZ 

z 31.01.2012 roku dostępna jest na stronie Zamawiającego. 

Pytanie 21. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny przedmiot ubezpieczenia 

jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym 

wypadku prosimy o wskazanie różnic. 

 

Odpowiedź:  

W ocenie zamawiającego przedmiot ubezpieczenia określony w SIWZ jest bardzo 

zbliżony, z tym obowiązującym w aktualnie ekspirującej polisie. Jeżeli jednak Wykonawca 

jest zainteresowany dokonaniem szczegółowego porównania przedmiotu ubezpieczenia 

obecnie obowiązującego z aktualnym SIWZ, Zamawiający informuje, iż dokumentacja 

dot. SIWZ z 31.01.2012 roku dostępna jest na stronie Zamawiającego. 

Pytanie 22. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych 

obowiązujących w okresie ostatnich 5 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń 

losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i ubezpieczenia szyb. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający poniżej podaje informacje na temat wysokości franszyz i udziałów 

własnych jakie miały zastosowanie w ostatnich 2 latach ubezpieczenia ( 

Zamawiający posiada wiedzę z ostatnich 2 lat) : 

1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych: 

1.1. Franszyza integralna – brak 

1.2. Franszyza redukcyjna 500 zł,  

1.3. Franszyza redukcyjna w ryzyku powodzi 5% nie mniej niż 1000zł. 

2. Kradzież : 

2.1. Franszyza integralna zniesiona 

2.2. Franszyza redukcyjna 500 zł,  

3. Sprzęt elektroniczny : 

3.1. Franszyza integralna – brak 

3.2. Franszyza redukcyjna 200 zł,  

3.3. Franszyza redukcyjna w ryzyku powodzi 5% nie mniej niż 1000zł. 

4. Szyby : 

4.1. Franszyza integralna 50zł, 

4.2. Franszyza redukcyjna – brak  

 

Pytanie 23. Prosimy o wskazanie daty na jaki została określona wskazana w SIWZ 

szkodowość oraz potwierdzenie, iż pozostaje ona niezmieniona. W innym wypadku 

prosimy o wskazanie różnic i ewentualnych założonych rezerw, jak i samych okoliczności 

poszczególnych szkód. 

 

Odpowiedź:  

Szkodowość w SIWZ została wskazana na podstawie zaświadczeń od obecnego 

ubezpieczyciela z dnia 13.09.2013r. Od tego czasu powstało 6 kolejnych 

drobnych szkód (wszystkie w wyniku huraganu Ksawery w dniu 06.12.2013r.) z 

których wypłacono łącznie 9783,70zł oraz zawiązano 1 rezerwę na kwotę 

8000zł. 

Pytanie 24. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych budowli w postaci dróg. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu 



odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 

Pytanie 25. Według jakiej wartości należy przyjąć do ubezpieczenia nieruchomości od 

ognia i innych zdarzeń losowych? W SIWZ funkcjonuje zapis o wartości odtworzeniowej 

(str. 27 SIWZ) oraz wg wartość księgowej brutto (wykaz nieruchomości do 

ubezpieczenia). 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem pod tabelą II.1. na stronie 28 SIWZ; mienie 

ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto 

niezależnie od zużycia technicznego i wieku budynku; ewentualna 

wypłata odszkodowania bez odpisów amortyzacyjnych do wysokości 

sumy ubezpieczenia. 

Pytanie 26. Prosimy o uzupełnienie danych wszystkich nieruchomości, które będą 

podlegały ubezpieczeniu w całym okresie ubezpieczenia o następujące dane:  

 czy obiekt jest użytkowany,  

 opis stanu technicznego budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja 

elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka 

okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa), 

 informację o przeprowadzonych remontach, modernizacjach ze wskazaniem 

kiedy i w jakim zakresie zostały przeprowadzone 

 stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada dane jak niżej: 

Znane zabezpieczenia p.poż i przeciwkradzieżowe  

Lp. Lokalizacja (adres) 

Zabezpieczenia (znane 

zabezpieczenia p-poż i przeciw 

kradzieżowe) 

1. Urząd Gminy Ustronie Morskie 

1 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUKINI, KUKINIA 18, 

78-111 USTRONIE MORSKIE 
GAŚNICE 6 SZT. 

2 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUSOWIE, RUSOWO 

18A, 78-111 USTRONIE MORSKIE 
GAŚNICE 6 SZT., KRATY 

3 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W USTRONIU MORSKIM 

UL.GEODETÓW 1, 78-111 USTRONIE MORSKIE 

AGENCJA OCHRONY, GAŚNICE 6 

SZT. 

4 

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU, 

UL.WOJSKA POLSKIEGO 24 B, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE, ORAZ STADION SPORTOWY Z TRYBUNAMI 

AGENCJA OCHRONY, HYDRANTY 2 

SZT., GAŚNICE 4 SZT. 



5 
BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA, OSIEDLOWA 2, 78-111 

USTRONIE MORSKIE 

GAŚNICE 3 SZT., HYDRANTY 1 

SZT., KRATY 

6 
BUD.MIESZK. UL.OSIEDLOWA 2A, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

7 
BUD.MIESZK. UL.KOŚCIUSZKI 20, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

8 
BUD.MIESZK. UL.GRANICZNA 2A, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

9 
BUD.MIESZK. UL.B.CHROBREGO 28, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

10 
BUD. MIESZK. UL.B.CHROBREGO 54, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

11 
BUD.MIESZK. UL.B.CHROBREGO 56, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

12 
BUD.MIESZK. UL.B.CHROBREGO 63, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

13 
BUD.MIESZK. UL.B.CHROBREGO 75, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

14 
BUD.MIESZK. UL.B.CHROBREGO 78, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 
- 

15 
BUD.MIESZK. DOM NAUCZYCIELA RUSOWO 30 B, 78-111 

USTRONIE MORSKIE 
- 

16 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY URZĘDU GMINY, UL. ROLNA 

2, 78-111 USTRONIE MORSKIE 

AGENCJA OCHRONY, CZUJKI DYMU 

I GAZU,4 GAŚNICE 

17 

BUDYNEK SALI KONFERENCYJNEJ Z POMIESZCZENIAMI 

SOCJALNYMI, UL. ROLNA 2 A, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 

AGENCJA OCHRONY, 2 GAŚNICE 

18 DOM POGRZEBOWY, UL. WIEJSKA USTRONIE MORSKIE - 

19 
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA W USTRONIU MORSKIM, 

UL. OSIEDLOWA 2A, 78-111 USTRONIE MORSKIE 
AGENCJA OCHRONY 

20 

BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE Z 

SALĄ GIMNASTYCZNĄ, RUSOWO 30 A, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE 

gaśnice 6 kg proszkowe TYP GP-

6XABC- 7 sztuk, koc gaśniczy - 1 

sztuki, hydrant - 2 sztuki, alarm (17 

czujników), dozór całodobowy 

agencji ochrony 

21 ZAPLECZE SOCJALNE Z BOISKAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 

W USTRONIU MORSKIM, UL. WOJSKA POLSKIEGO, 78-
- 



111 USTRONIE MORSKIE 

22 
KONTENERY SANITARNE PRZY PUNKTACH 

RATOWNICZYCH I WC 
- 

23 
CENTRUM SPORTOWO -REKREACYJNE "HELIOS" UL. 

POLNA 3, 78-111 USTRONIE MORSKIE 

Kamery, monitoring, alarm i 

ochrona 

  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

23 78-111 Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 2b Gaśnice p-poż 

3. Przedszkole Publiczne 

24 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8A 

gaśnice 6 kg proszkowe TYP GP-6X-

ABC - 6 sztuk, hydranty-2szt., 

alarm(12 czujników), dozór 

całodobowy agencji ochrony,  

4. Zespół  Szkół  

25 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8 

gaśnice 6 kg proszkowe TYP GP-

6XABC- 13 sztuk, gaśnice 2 kg 

proszkowe TYP GP-2XABC- 2 sztuk, 

gaśnice 2 kg proszkowe TYP GSE 

2X- 2 sztuk, koc gaśniczy - 2 sztuki, 

hydrant - 3 sztuki, alarm (35 

czujników), dozór całodobowy 

agencji ochrony 

  

5. GOSiR  

26 DZIAŁKA nr 388 STADION USTRONIE MORSKIE                                                                          hydrant 

27 DZIAŁKA nr 387/1 STADION USTRONIE MORSKIE                                                                        hydrant 

28 DZIAŁKA nr 387/2 STADION USTRONIE MORSKIE                                                                        hydrant 

29 
TRYBUNY ZADASZONE NA STADIONIE (153 MIEJSCA) - 

USTRONIE MORSKIE                                                  

trybuny zamontowane na stałe, 

ogrodzone siatką 

30 BUDYNEK ZAPLECZA STADION USTRONIE MORSKIE                                                                        
hydrant p.poż z wężem, gaśnice, 

koc gaśniczy, alarm z kodem 

31 
WIEŻYCZKA KOMENTATORSKA STADION USTRONIE 

MORSKIE                                                                 
drzwi zamykane na klucz 

32 
TRYBUNY NA STADIONIE (216 MIEJSC) - USTRONIE 

MORSKIE                                                             

trybuny zamontowane na stałe, 

ogrodzone siatką 



33 BOISKO SPORTOWE - USTRONIE MORSKIE                                                                               hydrant 

34 DZIAŁKA nr 431 CMENTARZ USTRONIE MORSKIE                                                                         brak 

35 DOM POGRZEBOWY USTRONIE MORSKIE                                                                                  gaśnica 

36 KOLUMBARIUM KAPLICA USTRONIE MORSKIE                                                                             montaż stały 

37 DZIAŁKA nr 162 CMENTARZ RUSOWO                                                                                   ogrodzenie 

38 
OBIEKT SOCJALNY-P.RATOWNICZY UL.PLAŻOWA 

SIANOŻETY                                                                

murowany, gaśnica, kraty w 

oknach, wejście główne 

zabezpieczone kratą, teren 

ogrodzony 

39 ZEJŚCIE NA PLAŻE-RADAR SIANOŻĘTY                                                                                 brak 

40 ZEJŚCIE NA PLAŻE-MOSZCZENICA SIANOŻĘTY                                                                           brak 

41 ZEJŚCIE NA PLAŻE-MORKA USTRONIE MORSKIE                                                                          brak 

42 ZEJŚCIE NA PLAŻE-BURSZTYNOWA USTRONIE MORSKIE                                                                    brak 

43 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.OKRZEI                                                                                  brak 

44 ZEJŚCIE NA PLAŻE- PRZY UL. SPOKOJNEJ                                                                             brak 

45 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.GRANICZNEJ                                                                              brak 

46 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY U.NADBRZERZNEJ                                                                             brak 

47 
ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.NADBRZEZNEJ TARAS 

WIDOKOWY USTRONIE MORSKIE                                             
brak 

48 MOLO SPACEROWE USTRONIE MORSKIE                                                                                  brak 

  

6. GOK  

49 UL. NADBRZEŻNA 20, 78-111 Ustronie Morskie   

 

Pytanie 27. Prosimy o wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych: 

„w przypadku budynków i lokali mieszkalnych, których wiek przekracza 50 lat 

odszkodowanie będzie wypłacane do wartości rzeczywistej” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 



Pytanie 28. Czy wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane? Jeśli 

nie, prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z informacją o 

wartości oraz sposobie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pyt. nr 7 

Pytanie 29. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć 

z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o 

jakiej wartości? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle. 

 

Pytanie 30. Czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie 

go z zakresu odpowiedzialności.  

Odpowiedź:  

Gmina Ustronie Morskie nie posiada czynnego wysypiska śmieci. W tym 

roku wysypisko w Kukince zostanie zrekultywowane. Strumień śmieci 

trafia do Korzyścienka w ramach umowy na wywóz śmieci z firmą Miejski 

zakład zieleni  z Kołobrzegu. 

 

Pytanie 31. Czy do zadań Zamawiającego należy zarządzanie/administrowanie 

wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu odpowiedzialności. 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt 30. 

Pytanie 32. Czy Zamawiający posiada, administruje lub zarządza sortowniami śmieci, 

zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji ile jest 

sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.  

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt 30. 

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego 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:  

Patrz – odpowiedź na pyt 30. 

Pytanie 34. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

ma być mienie usytuowane na wysypisku śmieci ewentualnie w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. 

Odpowiedź:  



Planuje się wybudowanie farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym 

wysypisku śmieci o wartości około 6.000.000 zł. 

 

Pytanie 35. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pośrednich następstw 

uderzenia pioruna – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie Ubezpieczenia 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pośrednich 

następstw uderzenia pioruna w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie Ubezpieczenia. 

Pytanie 36. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód 

zalaniowych powstałych wskutek przedostanie się wód gruntowych. Ewentualnie prosimy 

o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie Ubezpieczenia 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 

Pytanie 37. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w 

wyniku uderzenia jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot -  proponujemy 50.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie Ubezpieczenia 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód 

powstałych w wyniku uderzenia jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot -  limit 

odpowiedzialności  50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

Ubezpieczenia 

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane 

w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają 

aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy 

i badania. 

 

Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

 

Pytanie 40. 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.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

 

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych Zamawiający nie zgłasza mostów, tuneli, wiaduktów itp.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zamawiający nie zgłasza mostów, tuneli, wiaduktów itp. 

 

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. 

prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z 

działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem 

tymi jednostkami.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. 

prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z 

działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z 

zarządzaniem tymi jednostkami 

 

Pytanie 44. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do 

imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich 

gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do 

imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich 

gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. 

 

Pytanie 45. Prosimy o doprecyzowanie, że przygotowanie pokazów pirotechnicznych 

zlecane jest firmie profesjonalnie zajmującej się tego typu działalnością, a za ewentualne 

szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych pokazów pirotechnicznych 

Ubezpieczycielowi przysługiwać będzie regres do podwykonawcy.  

 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie pokazów pirotechnicznych zlecane jest 

firmie profesjonalnie zajmującej się tego typu działalnością, a za ewentualne 

szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych pokazów pirotechnicznych 

Ubezpieczycielowi przysługiwać będzie regres do podwykonawcy. 

 

Pytanie 46. Jakiego rodzaju nieruchomości podlegają ubezpieczeniu w ramach 

rozszerzenia OC najemcy?  

Odpowiedź:  

Gmina nie posiada nieruchomości, które podlegałyby ubezpieczeniu w 

ramach rozszerzenia OC najemcy. 

 

Pytanie 47. W związku z rozszerzeniem OC za szkody w mieniu przechowywanym, 

kontrolowanym lub chronionym, prosimy o informację jakiego rodzaju to mienie?  

Odpowiedź:  

Między innymi mienie znajdujące się w szatniach, szkół, przedszkola, basenu 

np. odzież, obuwie. W budynku gospodarczym przy ul. Rolnej 2 przechowywane 

są łodzie ratownicze. 

 

Pytanie 48. Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna poszczególnych rozszerzeń  

 

Odpowiedź:  

Z uwagi na nieprecyzyjne postawione pytanie przez Wykonawcę, Zamawiający 

nie jest w stanie udzielić Wykonawcy precyzyjnej odpowiedzi na powyższe 

pytanie. 

Pytanie 49. Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w zakresie poprawy stanu 

jakości dróg, ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych.  

Odpowiedź:  

Przeprowadzono przetarg na bieżące utrzymanie (naprawy) dróg gminnych z 

wykorzystaniem równiarki samojezdnej. Zmodernizowano ok. 20 km dróg. 

 

Pytanie 50. Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?  

Odpowiedź:  

Inspekcje stanu technicznego dróg dokonywane są dwa razy w roku (jesień, wiosna). 

Pytanie 51. Prosimy o wyjaśnienie wg jakiej wartości podane zostały sumy 

ubezpieczenia: 

 budynków i budowli (w tym dróg) – odtworzeniowej (str 27 SIWZ, pkt II, ust 1) 

czy według ewidencyjnej brutto (zał. 10 do SIWZ) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem pod tabelą II.1. na stronie 28 SIWZ; mienie 

ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto 

niezależnie od zużycia technicznego i wieku budynku; ewentualna 

wypłata odszkodowania bez odpisów amortyzacyjnych do wysokości 

sumy ubezpieczenia. 



 sprzętu elektronicznego 

 

Odpowiedź: 

Wartość odtworzeniowa – zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt jest w 

wieku do 5 lat 

Pytanie 52. Prosimy o udostępnienie wykazów maszyn, urządzeń, wyposażenia, mienia 

niskocennego, sprzętu elektronicznego z podziałem na ubezpieczane jednostki i 

lokalizacje 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 3.  

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z 

włamaniem i rabunku z włączeniem dewastacji/wandalizmu 

Pytanie 53. Prosimy o informację, czy sumy ubezpieczenia dla zbiorów bibliotecznych, 

księgowych, dokumentów zawarte są w ramach sumy ubezpieczenia dla mienia 

niskocennego. Jeżeli nie – prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w odniesieniu do 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzież z 

włamaniem i rabunku. 

Odpowiedź:  

sumy ubezpieczenia dla zbiorów bibliotecznych, księgowych, dokumentów 

zawarte są w ramach sumy ubezpieczenia dla mienia niskocennego. 

Pytanie 54. Prosimy o zmianę zapisu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej 

szkody powstałe w wyniku (…) awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i innych” na „Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody 

powstałe w wyniku (…) zalania wskutek awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i innych zgodnie z def nr 17 szkoda wodociągowa” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z powyższym. 

Pytanie 55. Prosimy o wykreślenie zapisu „zalania wskutek przedostania się wód 

gruntowych” (str 29 SIWZ, pkt III, ust 1.2.1) 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 56. Prosimy o akceptację zapisu: „Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej 

szkody powstałe w wyniku (…) szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, 

szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej z wyłączeniem szkód powstałych w 

wyniku złego stanu technicznego obiektów - limit 100 000zł” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 57. Prosimy o wykaz obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na 

czas prowadzonego remontu lub przeznaczonego do sprzedaży. 

Odpowiedź:  

Brak obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji. 



Pytanie 58. Prosimy o akceptację definicji:  

„Za wartość odtworzeniową (nową) uważa się wartość odpowiadającą kosztom 

przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: 

a) w przypadku budynku lub budowli - wartość odpowiadającą kosztom odbudowy w tym 

samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu 

wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, 

b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia - wartość odpowiadającą kosztom 

zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych 

samych parametrach powiększoną o koszty transportu i montażu.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 

Pytanie 59. Prosimy informację czy spełni wymogi SIWZ  treść klauzuli 

„1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty 

finansowe powstałe podczas prowadzenia przez firmę prac i usług, jak i powstałe po 

przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z 

jej wadliwego wykonania przez Ubezpieczającego. Przez czyste straty finansowe rozumie 

się  zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie, 

powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

2. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie 

obejmuje czystych strat finansowych: 

1) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, 

pracach budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie, 

2) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, 

zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a 

także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, 

wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo 

prowadzeniem kasy, 

3) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji 

wstępnych, 

4) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym 

kapitałowo lub gospodarczo podmiotom, 

5) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, 

automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub 

organizacją podróży, 

6) związanych z błędami  w oprogramowaniu, błędną  instalacją oprogramowania  



7) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, 

8) związanych z niedostarczeniem energii, 

9) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, 

10) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę  

części lub całości przedmiotu umowy, 

11) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady 

12)związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących 

transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 

zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności 

ustawy z dnia 13-04-2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku 

13) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 60. Prosimy o informację czy w odniesieniu do zapisu 5.6.4 SIWZ spełni wymogi 

SIWZ treść klauzuli: 

„1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o: 

1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu  jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych,  

2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających 

poniesione przez osoby trzecie. 

2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są  

spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane 

zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.  

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden 

wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia 

obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za 

straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 61. Prosimy o informację czy w odniesieniu do zapisu 5.6.12 SIWZ spełni 

wymogi SIWZ treść klauzuli 



1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikające z 

wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002  o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone 

pracownikom ubezpieczającego lub ubezpieczonego, oraz o szkody w pojazdach 

mechanicznych pracowników z wyłączeniem kradzieży tych pojazdów. 

2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 

1) szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza  okresem 

ubezpieczenia, 

2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o 

których mowa w ust. 1, 

3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której 

mowa w ust. 1. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 62. Prosimy o podanie definicji OC za szkody w rzeczach ruchomych oraz 

informację czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli: 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub 

zniszczeniu rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia albo innego pokrewnego 

stosunku prawnego. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje: 

1) szkód w przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że 

stanowią część składową rzeczy, o których mowa w ust. 1, 

2) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania, 

3) szkód w pojazdach mechanicznych,  

4) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym, 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona 

jest  do wysokości sublimitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Ubezpieczenia komunikacyjne 



Pytanie 63. Prosimy o akceptację podania składki za ubezpieczenia komunikacyjne w 

formie sumy składek rocznych obliczonych na podstawie podanych sum ubezpieczenia w 

AC 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje podanie składki za ubezpieczenia komunikacyjne w 

formie sumy składek rocznych obliczonych na podstawie podanych sum 

ubezpieczenia w AC 

Pytanie 64. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w AC dla pojazdu ZKLR123. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź; 40 000zł. 

Klauzule dodatkowe 

 

Pytanie 65. Prosimy o wyłączenie stosowanie klauzuli regresowej w stosunku do 

ubezpieczeń komunikacyjnych 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 66. Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli przeniesienia mienia ubezpieczenia 

mienia w trakcie transportu między lokalizacjami 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 67. Prosimy o informację czy w odniesieniu do klauzul ochrony podczas prac 

remontowych oraz robót budowlanych spełni wymogi SIWZ klauzula: 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem 

objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac 

remontowo-budowlanych, o ile te prace: 

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 

- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 

- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów 

budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku. 

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, 

inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą 

być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio 

przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca 

prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są 

każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy. 

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie 

wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie umowy. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi na jedno i na wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 500.000zł 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 68. Prosimy o zmniejszenie limitu w ubezpieczeniu kradzieży elementów 

budynku i budowli do kwoty 10.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 69. Prosimy o informację czy w odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej pkt 13.2 

spełni zapisy poniższa klauzula: 

„Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów określa się w granicach ich sum 

ubezpieczenia lub odrębnie określonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialności 

na podstawie cen z dnia 

ustalenia odszkodowania: 

1) dla budynków i budowli - według wartości kosztów remontu lub odbudowy w tym 

samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, 

potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego: 

a) przy ubezpieczeniu według wartości ewidencyjnej brutto - w pełnej wysokości wyżej 

wymienionych kosztów, 

b) przy ubezpieczeniu według wartości ewidencyjnej netto - z potrąceniem stopnia 

umorzenia, 

c) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej - z potrąceniem stopnia technicznego 

zużycia, 

d) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej - w pełnej wysokości wyżej 

wymienionych kosztów, 

2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia - według ceny zakupu względnie kosztów 

naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy powiększonej o koszty transportu i 

montażu z uwzględnieniem 

zasad podanych w pkt 1) ppkt a) - d),” 

Jeżeli nie – prosimy o wprowadzenie limitu na koszty opracowania dokumentacji 50.000zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 70. Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych 

w wysokości 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz o akceptację klauzuli: 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie uzasadnione i  

udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami 

rozbiórki /demontażu, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub 

umocnienia oraz wywiezienia pozostałości/, poniesione przez Ubezpieczającego w 

związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach 

umowy ubezpieczenia. 

2) Limit na jedno zdarzenie – 10% wysokości szkody, nie więcej niż limit określony w 

umowie – łącznie z limitem określonym w OWU, stanowi górną granicę odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 71. Prosimy o dołączenie do klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie 

elektronicznym zapisów: 

„Samodzielna likwidacja szkody poprzedzona będzie sporządzeniem pisemnego protokołu 

zawierającego: 

15.1. datę sporządzenia protokołu 

15.2. skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 



15.3. datę wystąpienia szkody 

15.4. przyczynę powstania szkody 

15.5. wykaz uszkodzonego mienia 

15.6. krótki opis zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

15.7. przewidywaną, szacunkową wartość szkody 

15.8. dokumentację fotograficzną. 

Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka 

zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę oraz, oświadczenie sprawcy szkody” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 72. Prosimy o dołączenie do klauzuli okolicznościowej zapisu: 

„pod warunkiem, że nie mają one wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody i 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. 

Pytanie 73. Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w  klauzuli 

automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 200.000zł, i czy spełni wymogi SIWZ  

treść klauzuli 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i SIWZ i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 

ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w 

miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod następującymi 

warunkami: 

1. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w 

zakresie zabezpieczeń określone w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być 

gorszy niż w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie. 

2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w tym mieniu nie 

przekroczy kwoty 200.000zł 

3. W terminie do 90dni dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o 

tym fakcie Ubezpieczyciela określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i 

sumę ubezpieczenia przeniesionego mienia. 

W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 90 dni 

od daty jego przeniesienia 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

klauzulą. Nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. 

 

Definicje wybranych ryzyk 

 

Pytanie 74. Czy spełni wymogi SIWZ definicja: 

„Za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem 

spalania, która nagle wydobyła się ze znajdującego się w miejscu ubezpieczenia 

ubezpieczonego mienia” 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 75. Czy spełni wymogi SIWZ definicja: 

„Za wybuch/eksplozję uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z 

jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary wywołanym ich właściwością 

rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju 

zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i 

zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary 

lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję 

polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem 

zewnętrznym,” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 76. Prosimy o akceptację prędkości wiatru w definicji huraganu – nie mniejszej 

niż 17,5m/s 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 77. Czy spełni wymogi SIWZ definicja 

„Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni 

ze stoków górskich” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 78. Czy spełni wymogi SIWZ definicja 

„Za śnieg uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się 

mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek 

lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 79. Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi zapisu: 

„za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i 

stokach na terenach górskich i falistych” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 80.  Czy spełni wymogi SIWZ definicja 



„Za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie przez pojazd mechaniczny w ubezpieczone 

mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez 

Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność oraz szkód w 

pojazdach lub ich ładunkach” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisów zgodnie z powyższą 

definicją. 

Pytanie 81. Prosimy o wprowadzenie limitu na upadek drzew, budynków lub budowli – 

500.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie limitu. 

 

Pytanie 82. Prosimy o zmianę definicji Władz Gminy na poniższą: 

„Władze Gminy - ubezpieczone osoby rozumie się każdą obecną osobę zatrudnioną 

zgodnie z prawem na stanowisku: Wójta, Zastępców Wójta, Skarbnika, Sekretarza, i 

innych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji. 

Ubezpieczenie NNW strażaków OSP i MDP – dodatkowe 

 

Pytanie 83. Prosimy o zmniejszenie limitu na koszty leczenia do 2.000zł oraz akceptację 

zapisów: 

„Zwrot kosztów leczenia przysługuje, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie 

nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. 

2. Koszty leczenia zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne z medycznego 

punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie limitu oraz nie akceptuje 

zmiany zapisów. 

Pytanie 84.  Prosimy o akceptację zapisu:  

1. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje w przypadku trwającego co najmniej 72 

godziny pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

następstwie 

nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 0,20% sumy 

za każdy dzień pobytu w szpitalu; dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu 

Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, 

ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach. 

2. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, 

jednak nie dłużej niż za okres 90 dni 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie limitu oraz nie akceptuje 

zmiany zapisów. 



Pozostałe 

 

Pytanie 85. Prosimy o informację czy mola i zejścia na plażę były do tej pory 

ubezpieczone – jeżeli nie, prosimy o podanie wszystkich uszkodzeń powstałych w ciągu 

ostatnich trzech lat.  

  

Odpowiedź:  

Mola i zejścia na plażę były ubezpieczone. 

Pytanie 86. Przesłanie zestawienia sum ubezpieczanego mienia, tj. maszyn, 

wyposażenia, niskocennych składników majątku, środków obrotowym itd. z rozbiciem 

sum ubezpieczenia na poszczególne jednostki. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje takimi zestawieniami (dotychczas cały majątek 

ubezpieczany był zbiorczo) 

 

Pytanie 87. Informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty opuszczone i 

nieużytkowane, jeśli tak to proszę dołączyć wykaz. 

 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt. nr 7 

 

Pytanie 88.  Informacje czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki, które nie posiadają 

pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki. 

  

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt. nr 39 

 

Pytanie 89. Informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony 

wykonywane są wymagane przeglądy techniczne? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony 

wykonywane są wymagane przeglądy techniczne. 

 

Pytanie 90. Informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają 

aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej? 

 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt. nr 38 

 



Pytanie 91. W części dotyczącej ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka uderzenia jednostki 

pływającej w ubezpieczony przedmiot. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia 

ryzyka uderzenia jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot. 

 

Pytanie 92. Przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego.  

 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt 3. 

Pytanie 93. Przesłanie zestawienia sum ubezpieczanego sprzętu elektronicznego 

oddzielnie dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego z rozbiciem sum ubezpieczenia na 

poszczególne jednostki  

 

Odpowiedź:  

Patrz – odpowiedź na pyt 3. 

Pytanie 94. Podanie dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności wszystkich pojazdów 

zgłaszanych do ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pyt. 14. 

Pytanie 95. Modyfikację formularza oferty poprzez wprowadzenie pozycji określającej 

składki za klauzule. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmodyfikuje formularza oferty poprzez wprowadzenie pozycji 

składki za klauzulę. Zamawiający proponuje dołączyć składką za klauzule do 

składki za ubezpieczenie podstawowe. 

 

Pytanie 96. Wprowadzenie do klauzuli nr 31 dewastacji następującego wyłączenia: 

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek stłuczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisu jak powyżej. 

 

Pytanie 97. Potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisu jak powyżej. 

 

Pytanie 98. Proszę o podanie informacji o remontach przeprowadzonych w budynkach 

mieszkalnych których rok budowy jest przed rokiem 1965. 

 

Odpowiedź:  

Wymiana dachu – budynek mieszkalny przy ul. Granicznej 2 oraz drobne, bieżące 

naprawy (malowanie klatek schodowych) we wszystkich budynkach mieszkalnych. 

 

Pytanie 99. Zamawiający  w wymaganych warunkach ubezpieczenia Gminy Ustronie 

Morskie przy ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych  w pkt 1.10 wymaga 

akceptacji podstawy wyliczenia kosztu odtworzenia 1m2 = 3 559zł/m2 dla budynków 

mieszkalnych. Proszę o informację dla których budynków będzie miało to zastosowanie. 

W wykazie budynków zgłoszono do ubezpieczenia budynki w wartości księgowej brutto. 

 

Odpowiedź:  

Podstawa wyliczenia kosztu odtworzenia 1m² zgodnie z SIWZ dotyczy 

budynków mieszkalnych maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia 

określonej w wartości księgowej brutto. 

 

Pytanie 100.  Proszę o podanie liczby miejsc zgodnie z wpisem w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie NNW Kierowcy i 

Pasażerów 

 

Odpowiedź:  

Patrz - odpowiedź na pyt. 14. 

Pytanie 101. Proszę o potwierdzenie, że w formularzu oferty – Tabela cenowa  pkt 6 

Ubezpieczenia komunikacyjne należy podać składkę za pełny czas ochrony 24 miesiące 

bez uwzględniania wyrównania okresów. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w formularzu oferty – Tabela cenowa  pkt 6 

Ubezpieczenia komunikacyjne należy podać składkę za pełny czas ochrony 24 

miesiące bez uwzględniania wyrównania okresów. 

 

Ważne: 

Z uwagi na powyższe pytania, udzielone odpowiedzi oraz zmiany 

dokonane przez Zamawiającego modyfikacji uległa SIWZ tj. 

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy -  tabela cenowa pkt 3. Ubezpieczenie 

szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  - wszystkie jednostki 

organizacyjne – l.p. 1 – jest łączna suma ubezpieczenia  20.000 zł – 

winno być 30.000 zł. 



2. załącznik nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – w zakresie 

udzielonych odpowiedzi 

 

3. załącznik nr 8 – tabela klauzul – w klauzulach - lp. 20 -  jest „klauzula 72 

godzin” – winno być „klauzula 48 godzin” 

4. załącznik nr 10 - Wykaz budynków i budowli Gminy Ustronie Morskie - w 

zakresie udzielonych odpowiedzi oraz Zamawiający informuje, iż niżej 

wymienione budynki mieszkalne nie podlegają ubezpieczeniu (wyłączone 

z tabeli). 

Są to pozycje: 

 9 – budynek przy ul. Chrobrego 28 

 12 - budynek przy ul. Chrobrego 63 

 14 - budynek przy ul. Chrobrego 78 

5. załącznik nr 11 - Wykaz pojazdów Gminy Ustronie Morskie - w zakresie 

udzielonych odpowiedzi 

 

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzenia 

oferty. 
Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.  

 

 

 Zamawiający  

 Podpis na oryginale  

 


