Kłobuck, dnia 14 maja 2013 r.
Nr sprawy: IR.272.1.09.2013.III

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Pytanie nr 1: Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat
wg. wartości rzeczywistej lub przełożenie klauzuli likwidacyjnej środków trwałych do
klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej. Jednocześnie nie zgadza się na przełożenie klauzuli likwidacyjnej środków trwałych do klauzul fakultatywnych.
Pytanie nr 2: Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, iż w 2013 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki
46 i Zespole Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26 zostanie wykonana hydroizolacja fundamentów. W latach 2014 – 2016 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zostanie dokonana kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony pustostanów,
jeżeli nie prosimy o podanie rodzaju zastosowanych zabezpieczeń uniemożliwjających
korzystanie z nieruchomości osób postronnych, czy są odłączone wszystkie media, czy
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
300.000 oraz franszyzy redukcyjnej 8.000 na wszystkie pustostany.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, iż wśród budynków i budowli wykazanych do
ubezpieczenia nie ma pustostanów.
Pytanie nr 4: Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju i ilości składowanych materiałów oraz miejsca .
Odpowiedź nr 4:
W Zespołach Szkół w klasopracowniach chemicznych przechowywane są odczynniki chemiczne.
W budynkach wymienionych w załączniku nr 4 do siwz, tabela nr 2, poz. Nr 1.2, 2.1, 3.2
kotłownie zasilane są olejem opałowym.
Pytanie nr 5: Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o materiały budowlane, stan
techniczny, odległość od zbiorników wodnych.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące materiałów budowlanych i stanu technicznego zostały wykazane w nowym Załączniku nr 4 do SIWZ, Tabela
nr 2 – wykaz budynków i budowli.
Odległości jednostek od zbiorników wodnych poniżej:
Starostwo Powiatowe – od 100 m do 1 km
Dom Dziecka – od 40 m do 80 m od rzeki Biała Oksza
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – ok. 3 km
Powiatowy Urząd Pracy – 1,5 km od rzeki Biała Oksza, ok. 6 km od Zalewu Zakrzew
Powiatowy Zarząd Dróg – od 300 m do 5 km
Zespół Szkół nr 2 – 100 m
Zespół Szkół nr 3 – 500 m
Pytanie nr 6: Czy występuje zagrożenie powodziowe, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie, jeśli tak to jakie straty Zamawiający poniósł, jaki jest stan zabezpieczeń przeciw powodziowych.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, iż w roku 2010 r. wystąpiły powodzie na
terenie Powiatu Kłobuckiego. Przedmiot szkody: zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,
Tabela nr 1 – Informacje ogólne do oceny ryzyka.
Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności
prosimy o ich wyłączenie.
Odpowiedź nr 7: Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
Pytanie nr 8: Czy zamawiający posiada/zarządza jakąkolwiek jednostką udzielającą
świadczeń medycznych - jeśli tak, czy wyraża zgodę na wyłącznie jej z zakresu ochrony
OC .
Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje
jednostek udzielających świadczeń medycznych.
Pytanie nr 9: Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z zakresu ochrony OC szkód
związanych z posiadaniem/zarządzaniem cmentarzami?
Odpowiedź nr 9: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony OC szkód
związanych z posiadaniem/zarządzaniem cmentarzami.
Pytanie nr 10: Czy do tej pory Zamawiający był ubezpieczony w zakresie podanym w
SIWZ?
Odpowiedź nr 10: Tak, do tej pory Zamawiający był ubezpieczony w zakresie podanym
w SIWZ.
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający administruje / zarządza lokalami mieszkalnymi? Jeżeli
tak prosimy o podanie jaka jest ich ilość i stan techniczny?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający zarządza i administruje lokalami mieszkalnymi wymienionymi w Załączniku nr 4 do SIWZ, Tabela nr 2 – wykaz budynków i budowli, poz. 1.7,
1.8. 6.4, 6.5.
Pytanie nr 12: Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
a) rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji
imprez – liczba planowanych imprez, czy pokazy sztucznych ogni będą
prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające do tego uprawnienia?

prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty
motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest
uzyskanie maksymalnej prędkości
b) OC Dróg – jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosi
kwota przeznaczona na remonty w roku 2013, czy występują wiadukty, mosty,
jeżeli tak to ile, podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni
Odpowiedź nr 12:
a) Liczba planowanych imprez wskazana została w Załączniku nr 4 do SIWZ, Tabela
nr 1 – Informacje ogólne do oceny ryzyka. Pokazy sztucznych ogni będą
prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające do tego uprawnienia. Ochroną
nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, wodne, motorowodne,
lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
b) Drogi Powiatowe.
Ogólny stan dróg średni
Kwota przeznaczona na remonty w 2013 r. wynosi
3.300 tyś. zł
Mostów i wiaduktów
34
Podział dróg wg nawierzchni: bitumiczna 361,7 km, tłuczniowa 1,2 km, gruntowa
19,3 km
c) Drogi wojewódzkie
Ogólny stan dróg dobry
Kwota przeznaczona na remonty w 2013 r. wynosi
2.100 tyś. zł
Mostów i wiaduktów
w administracji ZDW Katowice
Podział dróg wg nawierzchni: bitumiczna 83,7 km.
Pytanie nr 13: Prosimy o wykreślenie poniższych rozszerzeń z SIWZ:
- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub
walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i
urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za
którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.
Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie
powyższych rozszerzeń z SIWZ.
Pytanie nr 14: Czy odnośnie rozszerzenia o szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz
czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, ma
zastosowanie oddzielna suma gwarancyjna czy limit odpowiedzialności w ramach ogólnej
sumy gwarancyjnej? Prosimy o potwierdzenie że chodzi o podlimit w ramach ogólnej
sumy gwarancyjnej.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający potwierdza, iż odnośnie rozszerzenia o szkody
rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z
wykonywaniem zadań publicznych, ma zastosowanie oddzielna suma gwarancyjna.
Pytanie nr 15: Czy odnośnie rozszerzenia o szkody rzeczowe i szkody osobowe
wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników,
ma zastosowanie oddzielna suma gwarancyjna czy limit odpowiedzialności w ramach
ogólnej sumy gwarancyjnej? Prosimy o potwierdzenie że chodzi o podlimit w ramach
ogólnej sumy gwarancyjnej
Odpowiedź nr 15: Zamawiający potwierdza, iż odnośnie rozszerzenia o szkody
rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem
sieci dróg, ulic i chodników, ma zastosowanie oddzielna suma gwarancyjna.
Pytanie nr 16: Prosimy o wprowadzenie podlimitów
ubezpieczenia OC

w poniższych rozszerzeniach

- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom
w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej,
wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych,
wychowawczych i rekreacyjnych;
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł

- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom korzystającym
obiektów sportowych i kulturalno – rekreacyjnych
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł

-

rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za
następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym
wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do
wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do
wykonywania prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac
interwencyjnych z Urzędu Pracy),
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 300 000,00 zł

- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw i innych
urządzeń rekreacyjnych, świetlic, ogrodów i skwerów
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł

Odpowiedź nr 16: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów
odpowiedzialności dla powyższych rozszerzeń ubezpieczenia OC w wysokości
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego z wyżej wskazanych
rozszerzeń ubezpieczenia OC.
Pytanie nr 17: Prosimy o wprowadzenie zapisów dodatkowych w miejsce poniższych:
Było:
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone
do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia
jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany powyższego zapisu na:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ i programie ubezpieczenia
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ i programie ubezpieczenia.
Pytanie nr 18: Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 7 Klauzula
likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie – dotyczy sprzętu
elektronicznego do 5 lat.
Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 7 Klauzula
likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie – dotyczy sprzętu

elektronicznego do 5 lat.
Pytanie nr 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie poniższych klauzul
obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych:
14 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
18 Klauzula instalacji lub urządzeń technologicznych
19 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
20 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na przełożenie powyższych klauzuli
obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.
Pytanie nr 20: Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniach majątkowych.
Odpowiedź nr 20: Przyczyny szkód w ubezpieczeniach majątkowych zostały podane w
zmienionym załączniku nr 4 do siwz, tabela nr 7 – Wykaz szkodowości na dzień
10.04.2013r.
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający wyraża
powodzi w wysokości 500 000,00 zł na
ubezpieczenia?
Odpowiedź nr 21: Zamawiający informuje,
ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000,00 zł

zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla
na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert
na dzień 21.05.2013 r. godz. 12:10?
Odpowiedź nr 22: Zamawiający informuje, iż w dniu 13.05.2013r. dokonał modyfikacji
treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu otwarcia ofert. Termin
otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 23.05.2013r. godz. 11:00.
Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w klauzuli automatycznego
pokrycia w sprzęcie elektronicznym limitu odpowiedzialności nie więcej niż 20 % łącznej
sumy ubezpieczenia jaką przyjęto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk na początku okresu ubezpieczenia?
Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym limitu odpowiedzialności nie więcej niż 20 % łącznej sumy ubezpieczenia jaką przyjęto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia.
Pytanie nr 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w klauzuli automatycznego
pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu limitu odpowiedzialności nie więcej niż 20 %
sumy ubezpieczenia jaką przyjęto w ubezpieczeniu w/w ryzyk na początku okresu
odpowiedzialności?
Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu limitu odpowiedzialności nie więcej niż 20
% sumy ubezpieczenia jaką przyjęto w ubezpieczeniu w/w ryzyk na początku okresu odpowiedzialności
Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie klauzuli likwidacyjnej
dot. środków trwałych z obligatoryjnej na fakultatywną?
Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na przekształcenie klauzuli likwidacyjnej dot. środków trwałych z obligatoryjnej na fakultatywną.
Pytanie nr 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli przezornej
sumy ubezpieczenia z 300.00,00 zł. na 100.000,00 zł.?
Odpowiedź nr 26: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli przezornej
sumy ubezpieczenia z 300.000,00 zł na 200.000,00 zł.

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli zalaniowej
ze 100.000,00 zł na 50.000,00 zł?
Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli zalaniowej ze 100.000,00 zł na 50.000,00 zł
Pytanie nr 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli aktów
terroryzmu z 500.000,00 zł na 100.000,00 zł?
Odpowiedź nr 28: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli aktów
terroryzmu z 500.000,00 zł na 100.000,00 zł.
Pytanie nr 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu w klauzuli katastrofy
budowlanej z 5.000.000,00 zł. na 1.000.000,00 zł?
Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli
katastrofy budowlanej z 5.000.000,00 zł. na 1.000.000,00 zł.
Pytanie nr 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w
klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji „ ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie
wygasa, ani nie ulegnie żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje
zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji przez okres maksymalnie nie
dłuższy
niż
180
dni
pod
warunkiem
ich
prawidłowego
zabezpieczenia/zamknięcia”
Odpowiedź nr 30: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu
w klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.
Pytanie nr 31: Prosimy o informację czy wśród ubezpieczanych budynków znajdują się
budynki - o charakterze stałego pustostanu.
Odpowiedź nr 31: Zamawiający informuje, iż wśród budynków i budowli wykazanych do
ubezpieczenia nie ma pustostanów.
Pytanie nr 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej następującego zapisu:
„Ubezpieczającego zobowiązuje się do:
a)zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników wciągu 48 godzin od
zgłoszenia szkody
b)zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności
oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej
c)usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b)w terminie 3 dni od
przyjętej i potwierdzonej napiśmie wiadomości o tych zagrożeniach.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania sieci
dróg, ulic i chodników z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone zostają szkody
powstałe w przypadku niedokonywania okresowej (minimum raz w miesiącu) kontroli
stanu dróg, drogowychobiektów inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta
zostaje wyłączona również w przypadku nieprzedstawienia protokołów z wymienionych
kontroli okresowych”
Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powyższego zapisu.
Pytanie nr 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia
następującej klauzuli:
Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony
zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności
ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz
dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów
(corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi
wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega
sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów.
Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu

ubezpieczenia powyższej klauzuli.
Pytanie nr 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia
następującej klauzuli:
Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody
bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do
niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia,
naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się
szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w
ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były
wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia
oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
Odpowiedź nr 34: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu
ubezpieczenia powyższej klauzuli.
Pytanie nr 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w rozszerzeniu
odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku
z prowadzeniem działalności opiekuńczej. Proponowany limit 100.000,00 zł?
Odpowiedź nr 35: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
Pytanie nr 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w rozszerzeniu
odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone osobom korzystającym z obiektów
sportowych i kulturalno – rekreacyjnych. Proponowany limit 100.000,00 zł?
Odpowiedź nr 36: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
Pytanie nr 37: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej o szkody powstałe z tytułu organizacji imprez prosimy o zmniejszenie limitu
odpowiedzialności dla szkód powstałych podczas pokazu sztucznych ogni do kwoty
50.000,00 zł. Na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 37: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności
dla szkód powstałych podczas pokazu sztucznych ogni z 200.000,00 zł na 100.000,00 zł.
Pytanie nr 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami publicznymi.
Proponowana franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł ?
Odpowiedź nr 38: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami
publicznymi w wysokości 200 zł.
Pytanie nr 39: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w
odpowiedzialności za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń
wykorzystywanych przez Ubezpieczającego lub, za którego konsekwencje i przegląd
ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania
sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub
technologiczne. Dodatkowy zapis to: O ile Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wiedział o
wadach tego sprzętu.
Odpowiedź nr 39: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o
treści: O ile Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wiedział o wadach tego sprzętu.
Pytanie nr 40: Czy z warunków obligatoryjnych Zamawiający wyraża zgodę na
wyłączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe?
Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności za
czyste straty finansowe.

Pytanie nr 41: Czy Zamawiaczy wyraża zgodę, aby suma ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego odpowiadała:
wartości odtworzeniowej – dla sprzętu, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat
wartości rzeczywistej – dla sprzętu pozostałego
Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.
Pytanie nr 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00
zł?
Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00
zł.
Pytanie nr 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego w udziale własnym 5% wartości szkody nie mniej niż 100 zł.
Odpowiedź nr 43: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego w udziale własnym 5% wartości szkody nie mniej niż 100 zł.
Pytanie nr 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w rozszerzeniu
odpowiedzialności cywilnej za następstwa wypadków przy pracy ( niezależnie od formy
zatrudnienia wolontariuszy, ….). Proponowany limit to 200.000 zł?
Odpowiedź nr 44: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
Pytanie nr 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w
odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z
administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych w
wysokości 200.000,00 zł?
Odpowiedź nr 45: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
Pytanie nr 46: Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego wyrównania okresu
ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia lub w przypadku nie zgodności z
prawem odstąpienia od powyższego zapisu w SIWZ.
Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych polisa musi być wystawiona na
okres 12 miesięcy.
Odpowiedź nr 46: Zamawiający informuje, iż Ubezpieczyciel, który zostanie wybrany w
przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kłobuckiego na okres od
01.07.2013 r. do 30.06.2016 r. udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. na okres 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia OC p.p.m. na dany pojazd, a następnie w pierwszym roku trwania umowy
ubezpieczenia zostanie ona rozwiązana zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego na mocy
porozumienia stron z dniem 30.06.2014 r.
Składka podzielona będzie na 2 raty, przy czym
termin płatności I raty składki – w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia
danego pojazdu
termin płatności II raty składki przypadać będzie na dzień 01.07.2014 r.
1. pierwsza rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia OC p.p.m. dla danego pojazdu do ostatniego dnia obowiązywania pierwszego podstawowego rocznego okresu umowy ubezpieczenia, tj. do dnia
30.06.2014 r. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, przy czym każdy rozpoczęty
miesiąc uważa się za pełny.
2. wysokość drugiej raty składki ubezpieczeniowej stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej składki obliczonej zgodnie z zapisem pkt
1. i zostanie umorzona.
Pytanie nr 47: Proszę o informację czy możliwa jest zmiana treści klauzuli nr 9

„Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym” poprzez wykreślenie z jej
treści zdań: „Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu
ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. (…) - jeżeli majątek wzrośnie
powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania
dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.”
Odpowiedź nr 47: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 9
„Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym”.
Pytanie nr 48: Proszę o informację czy możliwa jest zmiana treści klauzuli nr 10
„Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu” poprzez
wykreślenie z jej treści zdań: „Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z
początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. (…) - jeżeli
majątek wzrośnie powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do
pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.”
Odpowiedź nr 48: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 10
„Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych”.
Pytanie nr 49: Proszę o informację czy możliwa jest zmiana treści klauzuli nr 14
„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia” poprzez wykreślenie z jej treści zdania: „(w
tym również w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego
przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na
podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego)”
Odpowiedź nr 49: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 14
„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia” w treści proponowanej przez Wykonawcę.
Pytanie nr 50: Proszę o zmianę zdania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej poprzez dopisanie: „koszty poniesione przez ubezpieczającego po wystąpieniu
wypadku w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą
szkodą”
Odpowiedź nr 50: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zdania w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez dopisanie: „koszty poniesione przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zmniejszenia szkody lub
zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą”.
Pytanie nr 51: Proszę o informację czy w ubezpieczeniu oc działalności rozszerzenia o
szkody w związku z wykonywaniem zadań publicznych i w związku z oc za drogi należy
traktować jako osobne ubezpieczenia, czy też podane tam sumy gwarancyjne można
traktować jako Sublimity podstawowej sumy gwarancyjnej?
Odpowiedź nr 51: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu oc działalności
rozszerzenia o szkody w związku z wykonywaniem zadań publicznych i w związku z oc za
drogi należy traktować jako osobne ubezpieczenia.
Pytanie nr 52: Proszę o informację czy możliwe jest wprowadzenie następującej klauzuli
kradzieży zwykłej:
„1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez
którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez
śladów włamania.
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia
zdarzenia.”
Odpowiedź nr 52: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie
powyższej klauzuli kradzieży zwykłej.

Pytanie nr 53: Proszę o zmianę definicji huraganu w ubezpieczeniu mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych na „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s …”
Odpowiedź nr 53: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji huraganu w
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na „wiatr o prędkości nie
mniejszej niż 17,5 m/s …”
Pytanie nr 54: Proszę o informację czy w ubezpieczeniu autocasco dopuszczalny będzie
kosztorysowy wariant ubezpieczenia dla pojazdów powyżej 12 roku eksploatacji?
Odpowiedź nr 54: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej ubezpieczeniem
autocasco objęte będą pojazdy, które nie przekraczają 12 roku eksploatacji.
Pytanie nr 55: Proszę o informację czy z zakresu ubezpieczenia autocasco można
wyłączyć ryzyko osuwania się ziemi?
Odpowiedź nr 55: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka osuwania się
ziemi z zakresu ubezpieczenia autocasco.
Pytanie nr 56: Proszę o zmianę zapisu w części C – ubezpieczenie szyb od stłuczenia
poprzez wykreślenie zapisu: „likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na
podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego
przez Ubezpieczonego”
Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.
Pytanie nr 57: Proszę o informację czy możliwe jest wprowadzenie limitu w wysokości
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych na szkody powstałe wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu
drzew lub budynków i budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów?
Odpowiedź nr 57: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych na szkody powstałe wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu
drzew lub budynków i budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów.
Pytanie nr 58: Wykreślenie z treści formularza oferty (załącznik nr 1) zapisów punktu 9.
Odpowiedź nr 58: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści formularza
oferty (załącznik nr 1) zapisów punktu 9.
Pytanie nr 59: Wykreślenie z treści wzoru umowy (załącznik nr 2) zapisów:
§ 6 pkt 1 zwłaszcza dotyczących:
- informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji
szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego.
Odpowiedź nr 59: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści umowy
(załącznik nr 2) zapisów § 6 pkt 1 wskazanych przez Wykonawcę.
Pytanie nr 60: Zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie
elektronicznym. Proponowana treść klauzuli:
Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną
ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i
ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie
Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia.
Ochrona
ubezpieczeniowa
rozpoczyna
się
od
momentu
przejścia
na
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po
dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego sprzętu
elektronicznego objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w
trakcie
roku
nie
informuje
o
zmianach
w
majątku,
a
jeżeli
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo

nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy
certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli.
W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel
wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego.
Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po
zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”. Limit
odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 30% łącznej sumy
ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk na początku okresu ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 60: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli
automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym proponowanej przez Wykonawcę.
Pytanie nr 61: Zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i
wyposażeniu. Proponowana treść klauzuli:
Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - ochroną
ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i
ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których
posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po
dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj.
budynki i budowle oraz urządzenia i wyposażenie) objętego przetargiem łącznie.
Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a
jeżeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na
nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy
certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli.
W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia
jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych. Rozliczenie
przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po
zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”-.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit
odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 30% łącznej sumy
ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu
ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 61: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli
automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu proponowanej przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 62: Zmianę treści klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów. Proponowana
treść klauzuli:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się,
co następuje:
1)
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku
uszkodzenia, zniszczenia lub utracenia wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów na podstawie niniejszych OWU.
2)
Do dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się:
a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem takie jak: zezwolenie na działalność, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z
ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne, itp.,
b) księgi rachunkowe, faktury i rachunki,
c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.
3)
Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być
ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez Ubezpieczonego przynajmniej raz w

tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej lub sejfie w innej strefie pożarowej.
4)
Ochrona obejmuje wyłącznie faktycznie poniesione i udokumentowane
koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów
źródłowych.
5)
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, takie jak notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
itp.,
b) uszkodzenia dokumentów, które nie uniemożliwiają ich odczytania lub nie powodują ich unieważnienia,
c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.
6)
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 62: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli kosztów
odtworzenia dokumentów proponowanej przez Wykonawcę.
Pytanie nr 63: Zmianę treści rozszerzenia odpowiedzialności o szkody rzeczowe, szkody
osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań
publicznych. Proponowana treść:
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia
pojęcia oznaczają:
1) ubezpieczony –jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze
władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie
mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania.
Odpowiedź nr 63: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści rozszerzenia
odpowiedzialności o szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe
powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych proponowanej przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 64: Zmianę treści rozszerzenia odpowiedzialności o szkody rzeczowe i
szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymywaniem sieci
dróg i chodników. Proponowana treść:
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w
związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest
zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu
nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48
godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli
miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o
ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 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 nr 64: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści rozszerzenia odpowiedzialności o szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z admi nistrowaniem i utrzymywaniem sieci dróg i chodników proponowanej przez Wyko nawcę.
Pytanie nr 65: Wprowadzenie do rozszerzenia odpowiedzialności o szkody rzeczowe i
szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymywaniem sieci dróg i
chodników franszyzy redukcyjnej w wysokości: 300,00 zł.
Odpowiedź nr 65: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do rozszerzenia
odpowiedzialności o szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z
administrowaniem i utrzymywaniem sieci dróg i chodników franszyzy redukcyjnej w
wysokości: 300,00 zł.
Pytanie nr 66: Wykreślenie z warunków ubezpieczenia szyb od stłuczenia zapisu:
Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji
fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczonego.
Odpowiedź nr 66: Patrz odpowiedź nr 56.
Pytanie nr 67: Informację czy ubezpieczeniem mają być objęte: drogi, wiadukty, mosty,
sieć wodociągowa i kanalizacyjna itp.?
Odpowiedź nr 67: Zakres ubezpieczenia został określony w Programie ubezpieczenia
(załącznik nr 3 do SIWZ).
Pytanie nr 68: Informację o przyczynach i przedmiocie szkód zwłaszcza tych z
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź nr 68: Patrz Załącznik nr 1 do odpowiedzi.
Pytanie nr 69: Uzupełnienie opisu konstrukcji budynków zgłaszanych do ubezpieczenia
(załącznik nr 4).
Odpowiedź nr 69: Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ,
Tabela nr 2 – wykaz budynków i budowli.

Pytanie nr 70: Informację o działalności prowadzonej przez najemców
w wynajmowanych budynkach np.: budynku byłego internatu.
Odpowiedź nr 70: Zamawiający informuje, iż w budynku byłego internatu w Zespole
Szkół Krzepicach wynajmowane są dwa lokale. Rodzaj prowadzonej działalności przez
najemców to: Ośrodek Szkolenia Kierowców, Studio Reklamy. W budynku
administracyjnych starostwa Powiatowego, ul. Ks. I. Skorupki 46 wynajmowane jest
jedno pomieszczenie dla agencji ubezpieczeniowej.
Pytanie nr 71: W odniesieniu do budynków/obiektów nie użytkowanych prosimy
o opisanie ich stanu technicznego, zabezpieczenia instalacji wod -kan, gazowej
i elektrycznej, sposobu zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich.
Odpowiedź nr 71: Stan techniczny lokali i obiektów czasowo nie użytkowanych
wymieniony jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, Tabela nr 2 – wykaz budynków i budowli
oceniany jest na dobry. Instalacje elektryczne i wod -kan zostały zamknięte na zaworze
głównym.
Pytanie nr 72: Wskazanie limitu odpowiedzialności w odpowiedzialności cywilnej
pracodawcy.
Odpowiedź nr 72: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.
Pytanie nr 73: Uzupełnienie opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych budynków
zgłaszanych do ubezpieczenia (załącznik nr 4).
Odpowiedź nr 73: Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ,
Tabela nr 2 – wykaz budynków i budowli.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Zatwierdzam:
/-/ Starosta
Roman Minkina

Załączniki:
Zał. Nr 1 – zmieniony zał. nr 4 do SIWZ.

