Pytanie 6 : Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk mienie w postaci sprzętu i urządzeń elektronicznych i technicznych? Jeśli tak, prosimy o
podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu
obiektów lub mienia w nich się znajdującego.
Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienie w postaci
sprzętu i urządzeń elektronicznych i technicznych, które jest ujęte w sprzęcie elektronicznym i
w wyposażeniu, urządzeniach i maszynach.
Pytanie 7: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci/instalacje
elektryczne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to znajduje się w posiadaniu
Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym w jego posiadaniu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i
budowle wraz ze stałymi elementami, za stałe elementy należy uznać m.in. : instalacje
zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej,
elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej,
teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej,
kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie
naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb
ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz
zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu .
Pytanie 8: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instrumenty
muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający,
audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez? Jeśli tak, prosimy
potwierdzenie, że mienie to znajduje się w posiadaniu Zamawiającego oraz znajduje się na
terenie będącym w jego posiadaniu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instrumentów
muzycznych kostiumów teatralnych, rekwizytów i środków inscenizacji, sprzęt nagłaśniający,
oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez. Natomiast do ubezpieczenia jest
zgłoszony sprzęt audiowzualny np. urządzenia alarmowe, system monitoringu- kamery itp
Pytanie 9: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia nakłady
adaptacyjne i inwestycyjne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia nakładów
inwestycyjnych.
Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz
z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia
Pytanie 11 : Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co

potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa.
Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania
Pytanie 13: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki
nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jeden budynek jest nieużytkowany
przy ul. Piłsudskiego 22 – wartość 37 820,00 zł
Pytanie 14: 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: Budynek przy ul. Wspólnej 4 jest przeznaczony do rozbiórki
Pytanie 15: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze
względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z
ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego:
pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.
Odpowiedź: : Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania
ze względu na zły stan techniczny.
Pytanie 16: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na
budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? W każdym
przypadku w razie odpowiedzi „tak” prosimy o krótki opis prowadzonych prac.
Odpowiedź:
W chwili obecnej nie są prowadzone prace inwestycyjne, remontowe,
modernizacyjne na ubezpieczonych lokalizacjach.
Pytanie 17: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za
wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Odpowiedź:
w SIWZ.
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Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze nie
obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów oraz budowli
hydrotechnicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mostów, tuneli, wiaduktów oraz
budowli hydrotechnicznych.
Pytanie 20: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I.
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II.
budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi
twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum
ubezpieczenia
i
sposobu
zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony
ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę
zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego
Odpowiedź: Budynek przy ul. Wspólnej 4 jest przeznaczony do rozbiórki , wartość budynku
359 540,00 zł . Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie budynku z ochrony
ubezpieczenia.
Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli jest mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Pytanie 22: Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w
okresie ubezpieczenia. Niedopuszczalne jest określenie limitu rocznego jako 20% szkody –
proszę o doprecyzowanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
Pytanie 23: Proszę o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drogi publiczne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje , że nie wykazuje do ubezpieczenia dróg publicznych.
Pytanie 24: Prosimy o doprecyzowanie, że zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia w
związku z wypłaconym odszkodowaniem nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie
pierwszego ryzyka.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią
klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych.
Pytanie 25: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia
budynków w lokalizacji przy ul. Granicznej 8.
Odpowiedź: Do ubezpieczenia są zgłoszone budynki i budowle znajdujące się przy ul.
Granicznej 8 są to: Budynek biurowy, Magazyn B1, Budynek magazynowo-garażowy, Wiata na
gaz powyższe mienie zostało wykazane w przedmiocie ubezpieczenia w SIWZ str.24

Pytanie 26: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia żadnego
mienia zlokalizowanego przy ul. Granicznej 8.
Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie znajdujące się przy ul. Granicznej 8.
Pytanie 27: W razie braku potwierdzenia powyższego, prosimy o ogólną informację, jakie
mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia pod. Ww. adresem oraz jaka jest jego wartość
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25
Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia żadnego
mienia zlokalizowanego na wysypisku odpadów, w szczególności wysypisku w Lebiedziewie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że nie zgłasza do ubezpieczenia żadnego mienia
zlokalizowanego na wysypisku odpadów, w szczególności wysypisku w Lebiedziewie.
Pytanie 29: W razie braku potwierdzenia powyższego, prosimy o ogólną informację, jakie
mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia pod. Ww. adresem oraz jaka jest jego wartość.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Pytanie 1: W odniesieniu do obligatoryjnego zapisu włączającego elementy składowe sprzętu
znajdującego się na zewnątrz prosimy o informację w ramach której grupy mienia został on
włączony do ubezpieczenia oraz z jaką SU.
Odpowiedź: Sprzęt znajdujący się na zewnątrz jest ujęty w sprzęcie elektronicznym
stacjonarnym i jest to monitoring stacji uzdatniania wody.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie 1 : W odniesieniu do wskazanej działalności prosimy o informację czy wszystkie
podane obszary działalności określone jako pozostała działalność mają zostać objęte ochroną
ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Cała działalność ma być objęta ochroną ubezpieczenia
Pytanie 2 : Jeśli tak prosimy o informację odnośnie procentowego udziału poszczególnych
rodzajów działalności we wskazanym obrocie.
Odpowiedź: Udział procentowy poszczególnych rodzajów działalności wg PKD wynosi:
38 11- 21%, 36 -16%, 37 -22%, 42 -4%, 45 i 716%, 68 -10%, 81 -6%, 96 -15%.
Pytanie 3 : W odniesieniu do wskazanej działalności dodatkowej prosimy o wskazanie nr pkd, w
odniesieniu do których prowadzona jest działalność, która ma zostać objęta ochroną
ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Cała działalność ma być objęta ochroną ubezpieczenia
Pytanie 4 : Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w

związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza ,nie administruje, nie posiada wysypiska lub
składowiska odpadów i nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Pytanie 5 : Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz
innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz
innych encefalopatii gąbczastych.
Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe .
Pytanie 7 : Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez
Ubezpieczonego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
ZAPISY WSPÓLNE
Pytanie 1: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o
informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o
wskazanie
różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
Odpowiedź: Zamawiający przez okres ostatnich trzech lat ubezpieczał wykazane mienie w
zakresie ryzyk nazwanych.
Pytanie 2c): czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –
prosimy o ich wskazanie
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ i nie ma wpływu na sporządzenie oferty.
Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.
U. z 2015r. poz. 2164).
Pytanie 3d): jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku,
sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i
rabunku – franszyza integralna 100,00 zł, szyby od stłuczenia – franszyza integralna 50,00 zł,
sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - brak udziałów własnych i franszyz.
Pytanie 4: Prosimy o podanie przyczyn i krótkiego opisu obu szkód w sprzęcie elektronicznym z
2015 r. oraz informacji, jakie kroki podjął Zamawiający, aby uniknąć podobnych szkód w
przyszłości.
Odpowiedź: Przyczyną szkód w sprzęcie elektronicznym było przepięcie wywołane
wyładowaniami atmosferycznymi.
Pytanie 5 : Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ (wzór umowy) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy z
zastrzeżeniem tylko, że żadne ich postanowienia, które stoją w sprzeczności z przedmiotem lub
zakresem ubezpieczenia, nie będą miały mocy obowiązującej.
Pytanie 6: Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie
sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez
reprezentantów…”
Odpowiedź:
w SIWZ.
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Pytanie 7: Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje
tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3
lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest
szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte
ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały
miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.
Odpowiedź: W załączniku nr 10 do SIWZ zgodnie z danymi uzyskanymi od poprzednich
ubezpieczycieli zostały wykazane wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat.
Szkodowość dotyczy całego mienia wykazanego do ubezpieczenia. Przyczyny szkód zostały
podane we wcześniejszych odpowiedziach.
Pytanie 8: Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia- prosimy o obniżenie limitu
odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia
Odpowiedź:
w SIWZ
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Pytanie 9: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:
1. W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30
dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są
łącznie następujące warunki:
2. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł
zasilania,

