Chodzież, dnia 24 listopada 2020r.

Nr UE-ZP.271.10.2020

WYJAŚNIENIE NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834 zm.) informuję, że w dniach 19-23.11.2020r.
wpłynęły zapytania w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia komunikacyjne, śródlądowych statków pływających oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami
organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”

Treść zapytań została zamieszczona na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej.
W odpowiedzi na złożone zapytanie, wyjaśniam:
Pytanie nr 1
Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości złożenia pełnomocnictwa o którym mowa
w Rozdziale XIV SIWZ w formie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany
podpis elektroniczny został zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności
podpisów). Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących
podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych
z podpisem własnoręcznym.
Wniosek jest związany ze stanem epidemicznym panującym na terenie RP
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenia pełnomocnictwa o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ
w formie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Pytanie nr 2
Wnioskujemy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń oraz
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy oraz 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
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu ubezpieczenia w ciągu ostatnich 25 lat nie wystąpiła
powódź ani podtopienia.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich 25 lat na terenie Gminy Miejskiej Chodzież nie
wystąpiła powódź ani podtopienia.
Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą
miały zastosowanie do umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla
danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższy zapis.
Pytanie nr 5
Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
w systemie I ryzyka zgłasza do ochrony mosty, przepusty i wiadukty. W przypadku odpowiedzi
twierdzącej na powyższe prosimy o udostępnienie wykazu ww. mienia ze wskazaniem
jednostkowej wartości, lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł.
Odpowiedź
Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie I ryzyka nie
zgłasza do ochrony mostów, przepustów i wiaduktów.
Pytanie nr 6
Odnośnie ryzyka systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia prosimy o
usunięcie
zapisu
„z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 50 000 zł”(ppkt. 3.1.11 str. Nr 4 OPZ). Ww.
ryzyka są wyłączone z ochrony reasekuracyjnej, w związku z tym konieczność włączenia ich
do zakresu uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości limitu do 10 000 zł.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów przez strajki,
zamieszki i rozruchy rozumie się:
a) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych
lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi
pracownika mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się
lokautowi,
b) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
c) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie
zapobieżenia działaniom, o których mowa w ppkt a) i b), albo ograniczenia ich
następstw.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści klauzuli zamieszczonej w załączniku nr 5 OPZ pkt.3.2.7.
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu intencją Zamawiającego nie jest
objęcie ochroną następujących szkód:
a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz
w wyniku działania wirusów komputerowych
d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
e) spowodowanych przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania
rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich

środków zostało pisemnie uzgodnione z ubezpieczycielem, zanim środki te zostały
podjęte.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 9
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony roślin i zwierząt.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 10
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 11
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci
energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia
określonego w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 12
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu
próbnego i testów poprzedzających uruchomienie.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Pytanie nr 13
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością
wydobywczą.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 14
Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego
tj. wyłączenie z ochrony mienia przeznaczonego do likwidacji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 15
Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści:
„zniszczenia, uszkodzenia, straty lub niedostępności danych lub oprogramowania, w
szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz
polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników
informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne
zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w pkt. 3.1. OPZ dot. ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk

Pytanie nr 16
Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści:
wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że
powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 17
Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści:
„użycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym jego reprezentantów: alkoholu,
narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków
odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej
rozmiar”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 18
Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści:
„pękania, osiadania lub innych deformacji budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w
konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczeniową”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 19
Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści:
„ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje programów komputerowych, chyba że stanowią środki
obrotowe”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone
w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Odpowiedź
Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz posiadają
aktualne przeglądy i badania.
Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są
użytkowane
i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
– Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
Odpowiedź
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z wymogami w tym zakresie
Pytanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz,

że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź
Wszelkie przeglądy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.
Pytanie nr 23
Jeśli Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. wytwarza energię przy udziale węgla prosimy
o informację jaki procent w budżecie Gminy stanowi przychód z niniejszej działalności.
Odpowiedź
Gmina w swoim budżecie nie posiada pozycji z tytułu przychodów wypracowanych przez
MEC. Miejska Energetyka Cieplna jest sp. Z o.o. i działa na własny rachunek.
Pytanie nr 24
Prosimy o wprowadzenie jednolitego limitu kosztów utraconej wody w skutek awarii
wodociągowej – limit w pkt 5.12 (str. 8 OPZ) oraz limit wprowadzony w klauzuli obligatoryjnej
mienia nr 13 (str. 15 OPZ) różnią się. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 20.000 zł zgodnie
z treścią klauzuli.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy pkt.5.12 bez zmian, natomiast treść klauzuli kosztu utraty
wody otrzymuje nowe brzmienie tj.
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
iż ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty utraty wody w
związku z uzasadnionym podejrzeniem jej skażenia przez osoby trzecie. Limit w wysokości
20 000 zł
Pytanie nr 25
Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie ruchome oraz w ramach jakiej działalności ma
być objęte ochroną na podstawie zapisu pkt 5.10 (str. 8 OPZ). Wnosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla niniejszego mienia w wysokości 20.000 zł
Odpowiedź
Mienie zlokalizowane pod ziemią dotyczy mienia ruchomego Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji oraz Miejskiej Energetyki Cielnej. Akceptujemy limit 20 000 zł.
Pytanie nr 26
Odnośnie zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy
o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia nagłe, niespodziewane
i niezależne od Ubezpieczającego.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia nagłe,
niespodziewane i niezależne od Ubezpieczającego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk
wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ pkt.II podpkt.3 zakres ubezpieczenia..
Pytanie nr 27
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł w ubezpieczeniu
zwiększonych kosztów działalności (pkt. 7.8 OPZ str. 11) lub innego limitu akceptowalnego
przez Zamawiającego.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200 000
zł.
Pytanie nr 28
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 30
W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami
prosimy
o wprowadzenie następującego zapisu:
„Ubezpieczony jest obowiązany do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż
w ciągu 72 godzin,
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów
wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie nr 31
Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz
czy
w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg?
Prosimy
o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Stan dróg na terenie Gminy jest dobry. Dokumenty dotyczące remontów jak również planu
remontów dróg znajdują się do wglądu u Zamawiającego. Remonty dróg przeprowadzane są w
miarę posiadanych środków oraz potrzeb w tym zakresie. Planowany budżet przeznaczony na
remonty dróg w 2021r. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne to 165 000,00 zł.
Pytanie nr 32
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych
oraz imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, a także imprez, których
celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą obejmowane
imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w
celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu
i życiu.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w OC dobrowolnym zarządcy nieruchomości nie
obejmuje szkód podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości i
że ubezpieczenie dobrowolne nie stanowi nadwyżki nad ubezpieczenie obowiązkowe.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia OC w związku z służbowymi
podróżami zagranicznymi nie obejmuje USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 36
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym dotyczyć
będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez
Ubezpieczonego.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 37
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone 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 w środowisku naturalnym
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 38
Odnośnie działalności okołomedycznej – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej,
a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w
DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe
jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 39
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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek
innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40
Prosimy o informację czy ochroną ubezpieczeniową w ramach OC ma być objęta działalność
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeśli tak, wnosimy
o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź
Gmina Miejska Chodzież posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowego limitu.
Pytanie nr 41
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia
OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 42
Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego ze zbioru klauzul obligatoryjnych
dotyczących wszystkich rodzajów ubezpieczeń Części I do zbioru klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź
Zamawiający usuwa z warunków obligatoryjnych klauzulę funduszu prewencyjnego,
rezygnując jednocześnie z jej umieszczania w warunkach fakultatywnych.
Pytanie nr 43
Prosimy o informację czy w budowlach zgłoszono do ubezpieczenia mosty, przepusty. Jeżeli
tak, to prosimy o wyszczególnienie i podanie sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.
Pytanie nr 44
Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat nie było szkód spowodowanych przez
osuwiska.
Pytanie nr 45
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki nieużytkowane i/lub
niezamieszkałe oraz podanie sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane i/lub
niezamieszkałe.
Pytanie nr 46
Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki zabytkowe i podanie sumy
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem są również budynki zabytkowe.
Patrz załącznik nr 7.
Pytanie nr 47
Prosimy o podanie PML z lokalizacją.
Odpowiedź
Wartości niezbędne do obliczenia PML na poszczególne jednostki i lokalizacje zawiera
załącznik nr 7 i 8 do SIWZ
Pytanie nr 48
Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie
atesty lub certyfikaty.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie
atesty lub certyfikaty.
Pytanie nr 49

Kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia paliwa oraz gotówki.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie.
Pytanie nr 50
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono:
- mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być
zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja
fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),
- sprzęt elektroniczny użyczony uczniom do zdalnej nauki,
- instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy.
Prosimy o podanie lokalizacji i sum ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/OZE
na budynkach gminy. Sprzęt elektroniczny przenośny wykazany w załączniku nr 9 do SIWZ
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 z rokiem produkcji 2020r. został
użyczony uczniom do nauki zdalnej.
Pytanie nr 51
Prosimy o wykreślenie pkt. 3.1.11- „systematycznego zawilgacania, zagrzybienia
i zapleśnienia”
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 52
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o obniżenie limitu do 10.000 PLN.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 53
Pkt. 3.2.1 – Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka przepięcia do 500.000 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.
Pytanie nr 54
Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.
Pytanie nr 55
Klauzula automatyczne pokrycia. Prosimy o wprowadzenie max limitu 500.000 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.
Pytanie nr 56
Klauzula kosztów dodatkowych. Prosimy o zmianę limitu na 500.000 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.
Pytanie nr 57
Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli. Prosimy o wyrażenie zgody
aby architekci i specjaliści powoływani byli w porozumieniu z Ubezpieczycielem.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.
Pytanie nr 58
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zostały zgłoszone lub czy
zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:
- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo
z Zamawiającym),
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego
do posiadania ubezpieczenie OC,
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych,
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem,
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że PSZOK jest przedmiotem zamówienia w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
Pytanie nr 59
Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w napowietrznych liniach
przesyłowych
i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych,
światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem
przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi
instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje
się w odległości do 750 m od granicy terenu na którym jest ubezpieczony obiekt.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.
Pytanie nr 60
pkt. 2.12: Prosimy o potwierdzenie ,że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody jeżeli
przedostanie się substancji było nagłe, przypadkowe, nie zamierzone przez ubezpieczającego,
a początek procesu przedostania miał miejscew okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 61
pkt. 2.2: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 62
pkt. 2.4: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 63
pkt. 2.5: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 64
pkt. 2.7: prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 65
pkt. 2.8: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe oraz informację jakiego produktu dotyczy.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 66
pkt. 2.9: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że limit wynosi 200 000 PLN.
Pytanie 67
pkt. 2.19: prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 68
pkt. 2.22: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 69
pkt. 2.23: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 70
pkt. 2.: prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe dla szkód spowodowanych zalaniami przez nieszczelny dach.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 71
pkt. 2.35: prosimy o wprowadzenie limitu 2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 72
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów podczas i
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr
osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 73
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pkt. 13, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości
100.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.
Pytanie nr 74
pkt. 2.38: prosimy o wyłączenie klauzuli reprezentantów z odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający przypomina, że w warunkach
obligatoryjnych jest wprowadzony limit w wysokości 300 000 zł.
Pytanie nr 75
Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem
dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w

zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z
podwykonawcą?
Odpowiedź:
Gmina Miejska w Chodzieży przeprowadza postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy do obsługi w/w przedmiotu zamówienia. Czas reakcji wynosi od 30 do 60 min.
Pytanie nr 76
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ( wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza zakres ochrony wymieniony w załączniku nr 5 do SIWZ i nie
wprowadza zmian.
Pytanie nr 77
W przypadku odpowiedzi potwierdzającej, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości
100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, limit zgodnie z pkt. 2.9 wynosi 200 000 PLN.
Pytanie nr 78
Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i
wytyczne GIS dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 79
Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie
ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych
okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19.
Odpowiedź
Postępowanie w ww. przypadku zgodnie z zaleceniami SANEPIDU i pozostałych
obowiązujących wytycznych.
Pytanie nr 80
Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.
Pytanie nr 81
Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.:
elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia
techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych
oraz według wskazań producenta?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.
Pytanie nr 82
Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje
elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są
regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu
zamawiającego.
Odpowiedź
Wszelkie przeglądy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.
Pytanie nr 83
Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na
podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia)
zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści
wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia
obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź
Ww. dokumenty znajdują się do wglądu u zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu,
który pozwoli na przygotowanie obszernej dokumentacji.
Pytanie nr 84
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;
- stosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany
niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie
rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy
o bliższe informacje.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.
Pytanie nr 85
Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane,
wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie
bliższych informacji:
a) adresu lokalizacji,
b) stanu technicznego
c) konstrukcji,
e) stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,
f) sumy ubezpieczenia
g) powodów nieużytkowania,
h) planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.
Pytanie nr 86
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para.
W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych
wymogów.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.
Pytanie nr 87
W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków
nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności
w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.
Pytanie nr 88
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
W przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje o takich obiektach (które to obiekty, jaka
jest ich wartość oraz wartość mienia znajdującego się w nich, posiadane zabezpieczenia, jakie
są dalsze plany Zamawiającego w odniesieniu do tego mienia).

Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.
Pytanie nr 89
Prosimy o informację czy w latach 1996 do 2020 wystąpiły szkody powodziowe lub
podtopienia.
Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania
przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na
celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie nr 90
W przypadku występowania zagrożenia powodziowego, prosimy o wprowadzenie limitu w
wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitów.
Pytanie nr 91
W odniesieniu do kosztów przeniesienia mienia oraz ewakuacji i przekwaterowania osób
prosimy o potwierdzenie, że odnoszą się one wyłącznie do kosztów przeniesienia
ubezpieczanego mienia oraz że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie stosownych
służb (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 92
W odniesieniu do kosztów przeniesienia mienia oraz ewakuacji i przekwaterowania osób
prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.
Pytanie nr 93
Szkody zalaniowe spowodowane złym stanem technicznym dachu lub infrastruktury – prosimy
o wyłączenie odpowiedzialności w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o
złym stanie technicznym dachu lub bez trudu mógł się dowiedzieć (szczególnie jeśli w
protokołach po przeglądach zawarte były uwagi odnośnie stanu dachu).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.
Pytanie nr 94
W odniesieniu do szkód zalaniowych spowodowanych złym stanem technicznym dachu lub
infrastruktury prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.
Pytanie nr 95
W odniesieniu do szkód z tytułu systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia,
prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości max 20 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 96
Jakie mienie ruchome zlokalizowane pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach
posiada Zamawiający, jaka jest wartość tego mienia, prosimy o wykaz. Czy mienie to podlegało
dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiekolwiek szkody na przestrzeni
ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość).

Odpowiedź
Pod ziemią znajduje się mienie nieruchome i dotyczy sieci wodociągowej MWiK. Natomiast
pod ziemią nie znajduje się mienie ruchome.
Pytanie nr 97
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji prosimy
o informacje dodatkowe jak poniżej:
1. oświadczenie o wyznaczeniu (lub nie) stref zagrożenia wybuchem na terenie użytkowanych
obiektów (informacja o tego typu strefach może znajdować się w Instrukcji ale nie zawsze jest
umieszczana; strefy takie są wyznaczane najczęściej na terenie oczyszczalni ścieków),
2. w przypadku wystąpienia stref zagrożenia wybuchem informacja czy funkcjonuje instalacja
detekcji atmosfery wybuchu; w przypadku potwierdzenia konieczne uzyskanie dokumentu
z ostatniego przeglądu instalacji,
3. informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków występuje biogazownia; jeżeli tak krótki opis
techniczny technologii oraz zabezpieczeń procesu technologicznego.
Odpowiedź
Ze względu na zbyt szeroki zakres pytania Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie
oceny ryzyka na miejscu.
Pytanie nr 98
W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnej oraz obiektów technicznych
wchodzących w jej skład prosimy o informacje dodatkowe jak poniżej:
1. długość sieci wod-kan, lokalizacja (odcinki od-do), średnica, długość; o ile to możliwe
mapka obszaru zasięgu sieci wod-kan
2. wykaz obiektów technicznych wchodzących w skład sieci (SUW, przepompownie
wody/ścieków, ujęcia wody, studnie, oczyszczalnie)
3. wiek infrastruktury (sieci, obiektów; dopuszczalny podział procentowy)
4. technologia wykonania sieci wod-kan (dopuszczalny podział procentowy)
5. krótka informacja o systemie monitorowania stanu technicznego oraz bieżącego
funkcjonowania urządzeń i obiektów technicznych sieci wod-kan. (w tym monitoring
elektroniczny)
6. system zabezpieczenia obiektów i urządzeń technicznych sieci przed dostępem osób
postronnych
7. ocena zagrożenia powodziowego dla obszaru sieci oraz zabezpieczenia sieci i obiektów
technicznych wchodzących w jej skład, na wypadek powodzi.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy wynosi ok. 190 km. Są to instalacje
podziemne preizolowane.
Pytanie nr 99
W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych prosimy o ograniczenie zakresu
do ryzyk nazwanych obejmującym: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję,
upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu
i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu,
huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli,
urządzeń technicznych, zalanie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgodne na zmianę zakresu ubezpieczenia.
Pytanie nr 100
W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych prosimy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy ww.

Pytanie nr 101
Czy sieci wodno-kanalizacyjne podlegały dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym
mieniu jakiekolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych
szkód (ilość, wartość).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza dotychczasowe ubezpieczenie. Zestawienie szkód otrzymane od
aktualnego Ubezpieczyciela oraz sprzed trzech lat nie zawiera rozbicia szkód na poszczególne
jednostki Gminy lecz na ryzyka i do takiego zestawienia pytający Wykonawca ma wgląd w
swojej ewidencji.
Pytanie nr 102
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pojazdy? Jeśli tak to prosimy o informację:
- jakie to pojazdy
- ile tych pojazdów
- potwierdzenie że są ubezpieczone jedynie w miejscu ubezpieczenia
- czy podlegały dotychczas ubezpieczeniu
- czy wystąpiły w tym mieniu jakiekolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat, jeśli tak
prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość)
Odpowiedź
Patrz załącznik nr 8 wykaz mienia Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. poz. 4
Pytanie nr 103
Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za szkody spowodowane
zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.
Pytanie nr 104
Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody
pośrednie związane
z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.
Pytanie nr 105
Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za szkody w mieniu, którego
uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania,
wykonywania na nim usługi.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.
Pytanie nr 106
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy drogi wojewódzkie, krajowe, mosty/wiadukty, w tym drewniane. Jeśli tak
prosimy o szczegółowe informacje:
1. ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, wraz z oceną stanu
technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.
2. jaka jest łączna wartość tego mienia (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego
ryzyka)
3. czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie
ubezpieczenia, jeśli tak udzielenie bliższych informacji (ile szkód i o jakiej wartości)
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5, 31 i 101. Informacja o ilości będących własnością Gminy lub
będących w jej posiadaniu dróg znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 5 do
SIWZ. Mienie ww. było wcześniej przedmiotem ubezpieczenia. Na dzień dzisiejszy Gmina nie
planuje przyjęcie dróg krajowych, wojewódzkich czy innych.

Pytanie nr 107
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia jak drogi wojewódzkie, krajowe,
mosty/wiadukty prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych obejmującym: pożar,
bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź,
huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub
osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie
uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.
Pytanie nr 108
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia jak drogi wojewódzkie, krajowe,
mosty/wiadukty prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości
szkody, nie mniej niż 1 000 zł.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.
Pytanie nr 109
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy obiekty o konstrukcji drewnianej (z wyjątkiem więźby i stropu) lub o ścianach
zewnętrznych drewnianych lub kryte strzechą, gontem, wiórem. Jeśli tak prosimy o wskazanie
takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy
elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi
(jakimi i kiedy)? Czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?
Odpowiedź
Wykaz obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z konstrukcją zawiera załącznik nr 7
do SIWZ.
Pytanie nr 110
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy obiekty zabytkowe, obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak
prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z 4 podaniem ich wartości oraz wartości mienia
znajdującego się nich. Czy obiekty podlegały ubezpieczeniu w ostatnich 3 latach oraz czy
wystąpiły jakiekolwiek szkody w tych obiektach.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.
Pytanie nr 111
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy instalacje solarne/ fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości tego
mienia oraz informacji jak zainstalowane są panele, na jakiej wysokości, jak są zabezpieczone
przed działaniem czynników atmosferycznych (grad, uderzenie pioruna), czy serwis jest
wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oraz czy wystąpiły szkody na
tym mieniu w przeszłości (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości).
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 50.
Pytanie nr 112
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy hale namiotowe, hale magazynowe, szklarnie, inspekty. Jeśli tak prosimy
o informacje dodatkowe jak niżej:
- jaka jest wartość tego typu mienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje (nawet jeżeli zostają
zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka),
- konstrukcja obiektów
- jak posadowione są namioty, czy są to obiekty tymczasowe
- jakie mienie jest w nich składowane/przechowywane
- wysokość i sposób składowania
- czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone,

- czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?
Odpowiedź
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy czy w trakcie trwania przyszłego roku
może zdarzyć się taka sytuacja.
Pytanie nr 113
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy wysypiska śmieci, sortownie odpadów, spalarnie, czy prowadzona jest
produkcja paliw alternatywnych? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
a) czy ww. obiekty są objęte całodobową ochroną fizyczną,
b) czy pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, techniczne objęte są systemem sygnalizacji
pożaru, jeżeli nie czy prowadzone są patrole wewnątrz obiektów z elektroniczną ewidencją
c) czy na liniach sortowniczych, w punktach składowania odpadów są instalacje zraszaczowe
d) czy jest instalacja zraszaczowa w magazynie paliw alternatywnych,
e) czy hala składowania odpadów, hala sortownicza, spalarnia hala paliw alternatywnych
oddzielone są co najmniej ścianą wydzielenia pożarowego w klasie REI 120 lub objęte
instalacją tryskaczową chroniącą cały obszar produkcyjno- magazynowy
f) czy w pomieszczeniach z obciążeniem ogniowym > . 500 MJ/m2 są hydranty wewnętrzne?
g) czy zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
pożaru?
h) czy są sformalizowane procedury sprzątania, usuwania pyłu z obiektu, instalacji
elektrycznych i technologicznych
i) czy w przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych składowanie odbywa się wyłącznie w
wydzielonym pożarowo magazynie z odpowiednią, automatyczną wentylacją w standardzie
EX, lub kontenerach /szafach przystosowanych do przechowywania materiałów
niebezpiecznych pożarowo?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada ww. mienia. Patrz odpowiedź nr 40.
Pytanie nr 114
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania umowy zbiory biblioteczne (poza bibliotekami szkolnymi)? Jeśli tak prosimy o
informację o wartości tego rodzaju mienia (nawet jeżeli zostaje zgłoszone w systemie
pierwszego ryzyka).
Odpowiedź
Patrz załącznik nr 8 do SIWZ wykaz wartości mienia – poz. Miejska Biblioteka Publiczna im.
Stefana Michalskiego
Pytanie nr 115
Czy wśród księgozbiorów znajdują się białe kruki, inkubały? Jeżeli tak prosimy o wskazanie
5 najdroższych pozycji.
Odpowiedź
Ze względu na publiczny dostęp do niniejszej informacji Zamawiający ze względu na
bezpieczeństwo nie udziela odpowiedzi na pytanie.
Pytanie nr 116
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie
trwania dzieła sztuki/ eksponaty muzealne? Jeśli tak to prosimy wykaz takiego mienia
z podaniem jednostkowych wartości?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 115.
Pytanie nr 117
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś
inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania,
czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy
nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź
W chwili obecnej ze względu na stan pandemii nie są wykonywane tego rodzaju prace. Wykaz
planowanych inwestycji dostępny jest na stronach Gminy.
Pytanie nr 118
Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt pływający.
Odpowiedź
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie nr 119
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są pomosty. Jeśli tak to prosimy
o podanie ich konstrukcji, długości, akwenów nad którymi się znajdują oraz całkowitej
wartości.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe. (pomost pływający na Jeziorze Miejskim o dł. 30mb
i pomost pływający na Jeziorze Karczewnik o dł. 30 mb., wartość ok. 150 tys.)
Pytanie nr 120
Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego,
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem
stanu technicznego obiektu, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i
modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było
wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych
zezwoleń,
• wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
• wyłączonych z eksploatacji,
• w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zakres ochrony dla katastrofy budowlanej zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 121
W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o informacje, czy i który konkretnie punkt
ze wskazywanych wyłączeń nie jest spełniony, w jakiej lokalizacji i z jakiego powodu.
Odpowiedź
Pytanie nie stanowi wyjaśnienia zapisów SIWZ.
Pytanie nr 122
Wnosimy o potwierdzenie że wszelkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem mają charakter nagły,
nieprzewidziany
i niezależny od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Odpowiedź
Zakres Ubezpieczenia Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ opis przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 123
Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód pośrednich, ewentualnie wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości maksymalnie 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenia.

Pytanie nr 124
Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które
odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy
gwarancji/ rękojmi.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 125
Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 126
Prosimy o informację czy:
- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi
i przepięciami są:
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym
sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź
Zabezpieczenia opisano w załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie nr 127
Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i
aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 128
Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na
kopiach zapasowych w formie elektronicznej.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 115.
Pytanie nr 129
W klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym prosimy o wydłużenie czasu
do dokonania oględzin przedmiotu szkody do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia
szkody.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie nr 130
Jaki sprzęt elektroniczny zlokalizowany pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach
posiada Zamawiający, jaka jest wartość tego sprzętu, prosimy o wykaz. Czy mienie to
podlegało dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiekolwiek szkody na
przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość
Odpowiedź
Wykaz sprzętu elektronicznego zawiera załącznik nr 9 z którego nie wynika, że jest to sprzęt
inny niż tzw. biurowy.

Pytanie nr 131
Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które
odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy
gwarancji/ rękojmi.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź nr 124.
Pytanie nr 132
Dla maszyn starszych niż 20 lat prosimy o włączenie zapisu, że mogą zostać włączone do
ubezpieczenia, pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
a) w okresie ostatnich 5 lat przeszły remont kapitalny i/lub przegląd generalny,
b) posiadają aktualną ocenę sprawności technicznej i świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
c) eksploatacja i czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie nr 133
Jakie maszyny zlokalizowane pod ziemią (w tym w kanałach) posiada Zamawiający, jaka jest
wartość tych maszyn, prosimy o wykaz. Czy mienie to podlegało dotychczas ubezpieczeniu
czy wystąpiły w tym mieniu jakiekolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak
prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość).
Odpowiedź
Maszyny zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się pod ziemią.
Pytanie nr 134
W odniesieniu do zapisu o braku stosowania potrącenia zużycia technicznego, prosimy
o ustalenie wieku dla maszyn i urządzeń do 5 lat.
Odpowiedź
Wiek maszyn podany jest w załącznik nr 10 do SIWZ.
Pytanie nr 135
Dla maszyn których suma ubezpieczenia przekracza 100 000 zł prosimy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 1 000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. franszyzy.
Pytanie nr 136
Kl. kosztów dodatkowych – dla kosztów prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach
wolnych od pracy
oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) prosimy o wprowadzenie
podlimitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww.podlimitu
Pytanie nr 137
Kl. kosztów dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa wymienione
koszty tylko wówczas gdy są one konieczne i udokumentowane oraz poniesione przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem i w związku ze
zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź
Odpowiedzialność zgodnie z zapisem klauzuli.
Pytanie nr 138
Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji w
środkach trwałych – prosimy o wyłączenie z ochrony prac, które wymagają zgody (pozwolenia
na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 139
Koszty usunięcia awarii – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 140
Proszę o wyjaśnienie intencji kl. kosztów usunięcia awarii (w sytuacji rozszerzenia ochrony w
ubezpieczeniu mienia o ryzyko awarii maszyn i urządzeń, limit 50 000 zł) – jakie potencjalne
szkody miałyby być pokryte z tytułu tej klauzuli, prosimy o podanie przykładów.
Odpowiedź
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści zapisów SIWZ.
Pytanie nr 141
Koszty usunięcia awarii – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości limitu.
Pytanie nr 142
Prosimy o potwierdzenie że ryzyko terroryzmu nie obejmuje szkód powstałych wskutek
skażenia nuklearnego, biologicznego, chemicznego.
Odpowiedź
Definicja terroryzmu podana została w załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie nr 143
Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczany średniorocznie w ciągu
ostatnich 5 lat?
Odpowiedź
Gmina wydaje decyzje w ramach swojej działalności statutowej między innymi: świadczeń
rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 500+, 300+ itp. Ze względu na
panujący stan pandemii oraz prace zdalne części pracowników stworzenie statystyki na
potrzeby Wykonawcy w terminie niezbędnym do wyłonienie Wykonawcy jest niemożliwe.
Pytanie nr 144
Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat,
średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada takiej statystyki.
Pytanie nr 145
Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.
Pytanie nr 146
Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.
Pytanie nr 147
Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji
średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.
Pytanie nr 148
Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji
w ciągu ostatnich 5 lat?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

Pytanie nr 149
Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze
dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z
podaniem obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.
Pytanie nr 150
Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych i
roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.
Pytanie nr 151
Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż
przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 152
Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:
prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku
zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego
ubezpieczenia,
b) Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż
należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami
(innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości
mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
d) Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych
niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne
i nieruchomości komercyjne,
e) Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum
ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy
o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 151.
Pytanie nr 153
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł dla szkód z tytułu
zarządzania nieruchomościami (dobrowolne ubezpieczenie OC zarządy nieruchomości).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitu.
Pytanie nr 154
Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie
ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z
wymogiem posiadania polisy OC.
Odpowiedź
Gmina nie posiada własnej firmy budowlanej. Wykonawcy dla nowych inwestycji wyłaniani
są w drodze przetargu
w którym określa się warunki, w tym również wymóg posiadania ubezpieczenia OC.
Pytanie nr 155
Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą:
• oczyszczalnia ścieków
• usługi dostarczanie wody
• usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :
• jaka jest długość sieci wodociągowej
• jaka jest długość sieci kanalizacyjnej
Odpowiedź
Patrz odpowiedź nr 98. Ponadto Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 156
W zakresie działalności komunalno-mieszkaniowej prosimy o udzielenie następujących
informacji:
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały
remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu
posiadania i administrowania:
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni
Odpowiedź
Stan i wiek techniczny podane zostały w załączniku nr 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy
wgląd do książek budynków w celu sprawdzenia zapisów dot. remontów. Ponadto patrz
odpowiedź na pytanie nr 45.
Pytanie nr 157
Prosimy o informację czy ubezpieczony:
a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 40 i 113.
Pytanie nr 158
Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem
publicznym?
Odpowiedź
Z zapisów SIWZ wynika zakres działalności objętej ubezpieczeniem. Transport publiczny nie
został tam ujęty.
Pytanie nr 159
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze
lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 32.
Pytanie nr 160
Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prośba o potwierdzenie,
że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich
przeprowadzaniem.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 161
Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz
remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres
najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 31.

Pytanie nr 162
Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych
latach.
Odpowiedź
Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest analiza wysokości franszyz w latach
poprzednich. Aktualnie wymagane podane są w SIWZ.
Pytanie nr 163
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych
wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań
klinicznych i eksperymentów medycznych, a jedynie drobne czynności zdrowotne o
charakterze pielęgnacyjnym tj. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków,
pomoc w użyciu materiałów medycznych, pobieranie krwi itp. w szkołach, ośrodkach pomocy
społecznej czy innych tego typu placówkach.
Odpowiedź
Zakres ochrony podany został w załączniku nr 5 do SIWZ.
Pytanie nr 164
W związku z postępującym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, prosimy
o informacje dodatkowe:
Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki
z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach
https://www.gov.pl/ oraz https://gis.gov.pl ?
2. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy
grypopochodne) byli/są/będą odsyłani do domu?
3. Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub
mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami
zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 79.
Pytanie nr 165
Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada
za organizację transportu szynowego.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 166
Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakikolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w
wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 165.
Pytanie nr 167
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na
szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.
Odpowiedź
Patrz na odpowiedź nr 66.
Pytanie nr 168
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte jakiekolwiek czynności
zawodowe w ramach tzw. oc zawodowej.
Odpowiedź
Ze względu na obszerny zakres pytania Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi.
Pytanie nr 169
W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody spowodowane
przez nauczycieli, wychowawców i opiekunów, prosimy o informację czy Zamawiający

oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC zawodowej, czy należy traktować jako
ubezpieczenie danej jednostki gminnej odpowiedzialnej za szkody spowodowane przez
nauczycieli, opiekunów i wychowawców.
Odpowiedź
Odpowiedzialność zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 170
Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem
sprzętu pływającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.
Pytanie nr 171
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności
maksymalnie 200 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz udzielenie
dodatkowych informacji jak poniżej:
a). rodzaj i ilość statków pływających
b). czy statki i obiekty pływające są własnością Zamawiającego, czy Zamawiający zajmuje się
wynajmem tych obiektów?
c). czy Zamawiający prowadzi port rzeczny /przystań?
d) w jaki sposób jest zabezpieczona ta przystań/port/parking?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 170.
Pytanie nr 172
Dla szkód w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym (w szczególności dziełach
sztuki, eksponatach, księgozbiorach itp.) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości maksymalnie 200 000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy limit.
Pytanie nr 173
Dla szkód wyrządzonych przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczogaśniczymi
i posiadanym mieniem prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitu.
Pytanie nr 174
Dla szkód wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności
do 200 000 zł.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź nr 72 i 73.
Pytanie nr 175
Prosimy o potwierdzenie, że odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem VAT, w
przypadku gdy suma ubezpieczenia mienia została zgłoszona wraz z podatkiem VAT.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 176
Prosimy o podanie, które z placówek/jednostek ujętych w materiałach przetargowych będą
wchodziły do ochrony w innym terminie niż początek okresu ubezpieczenia (jakim?).
Odpowiedź
Okresy ubezpieczenia zostały szczegółowo określone w SIWZ.

Pytanie nr 177
Prosimy o aktualizację informacji o szkodowości wg. stanu na dzień udzielania odpowiedzi
wraz z podaniem przyczyn szkód, przynajmniej w odniesieniu do szkód, których jednostkowa
wartość => 5 000 PLN.
Odpowiedź
Na dzień odpowiedzi na pytania Zamawiający dysponuje wykazem szkód załączonym
do SIWZ.
Pytanie nr 178
Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych
a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.
Odpowiedź
Dotychczas ochroną nie była objęta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Pytanie nr 179
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie
zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi
działalność.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 180
Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności
cywilnej, maszyn od uszkodzeń był taki sam jak wnioskowany? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie
głównych różnic: jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu
do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.
Odpowiedź
Zakres ubezpieczenia był porównywalny.
Pytanie nr 181
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest
identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez
Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 180
Pytanie nr 182
Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących
w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu
elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia maszyn.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź nr 162.
Pytanie nr 183
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem
ubezpieczenia
w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu
ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały
określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie
szkody).
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach. Wszystkie szkody wykazane zostały
w załączniku nr 12 do SIWZ.
Pytanie nr 184
Prosimy o informację na jaki dzień podana jest szkodowość w załączniku nr 12 do SIWZ.
Odpowiedź
Na dzień 5.10.2020r.

Pytanie nr 185
Prosimy o informację czy zobowiązania z każdego roku zostały zaktualizowane na dzień
ogłoszenia Zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z każdego roku zostały zaktualizowane na dzień
ogłoszenia Zamówienia.
Pytanie nr 186
Prosimy o informacje czy dane szkodowe są pogrupowane według lat polisowych czy lat
kalendarzowych.
Odpowiedź
Lata kalendarzowe odpowiadają polisowym i tak została pogrupowana szkodowość.
Pytanie nr 187
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył
je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
Pytanie nr 188
Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz
systemem pracy zdalnej/ home office, prosimy o wprowadzenie do SIWZ możliwości złożenia
oferty w formie elektronicznej (dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:
Pytanie nr 189
Wnioskujemy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy oraz 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
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 190
Odnośnie pkt. 9 ubezpieczenia autocasco dotyczącego pojazdów nowonabywanych – czy
Zamawiający zamierza kupić pojazdy o sumie ubezpieczenia przekraczającej wartość 400.000
zł?
Jeśli Zamawiający nie jest w stanie przekazać jednoznacznej odpowiedzi to wnioskujemy o
wprowadzenie możliwości określenia indywidualnej stawki za pojazd, którego wartość będzie
większa niż 400.000 zł
Odpowiedź
Zamawiający w budżecie na 2021r. nie ma zaplanowanych środków na takie pojazdy.
Pytanie nr 191
Prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisów znajdujących się w pkt. 6
ubezpieczenia OC ppm,, pkt. 10 ubezpieczenia autocasco oraz pkt. 5 ubezpieczenia NNW,
które brzmią jednakowo:
„Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera/agenta) będą
korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia

na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej
w wyniku niniejszego postępowania.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgodnie na powyższą modyfikację
Pytanie nr 192
Odnośnie zakresu assistance – prosimy o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczony zobowiązany
jest do użytkowania pojazdu zastępczego jedynie na terytorium RP, z zastrzeżeniem,
że
w przypadku
kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu na terytorium Europy poza granicami RP,
Ubezpieczony może użytkować pojazd zastępczy także na terytorium Europy poza granicami
RP.
Odpowiedź
Pozostawiamy zapis zgodny z SIWZ.
Pytanie nr 193
Wnioskujemy o wprowadzenie składki minimalnej na poziomie 300 zł w ryzyku AC.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na składkę minimalna 300 zł. Składka minimalna nie może być
wyższa niż 150 zł.
Pytanie nr 194
Prosimy o informację do jakich celów wykorzystywany jest pojazd specjalny nr rej. PCH F514
, pozycja nr 3 Załącznik 11 – wykaz pojazdów
Odpowiedź
Pojazd wykorzystywany jest do płukania i przepychania kanalizacji.
Pytanie nr 195
Prosimy o udzielenie informacji co stanowi wyposażenie dodatkowe pojazdu nr rej. PP3937N,
pozycja nr 17 Załącznik 11 – wykaz pojazdów
Odpowiedź
W skład wyposażenia dodatkowego pojazdu specjalistycznego wchodzi tzw. system do
inspekcji rur który zawiera m.in. specjalistyczną kamerę która wprowadzana jest do sieci wodkan.
Pytanie nr 196
Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody za które odpowiada
zakład naprawczy, po oddaniu pojazdu do czyszczenia, konserwacji osobom trzecim.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 197
Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia
faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów
ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego .
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 198
Prosimy o potwierdzenie, że zakres autocasco nie obejmuje szkód polegających na kradzieży
pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 199
Assistance: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wynajem pojazdu zastępczego na okres max
do 10 dni w przypadku awarii, wypadku, kradzieży. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 200
Assistance: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania do 600 km.
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania pod warunkiem, że limit ten
jest liczony od miejsca holowania do miejsca docelowego.
Pytanie nr 201
Assistance: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie:
samochody osobowe, osobowo-ciężarowe, ciężarowe o DMC do 3,5t, motocykle, motorowery.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 202
Prosimy o zmianę terminu składania ofert z 25.11.2020 r. na 27.11.2020r.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.
Pytanie nr 203
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.12.2020r.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.
Pytanie nr 204
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 04-12-2020 r., przyjmując jednocześnie, iż
czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz
kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie
powinien być krótszy, niż cztery pełne dni robocze
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.

