
 

 
 

Ostróda, dnia 15.12.2014r. 
 
 

Znak postępowania: ZP.271.14.2014                                     Strona internetowa Zamawiającego 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia nie przekraczającej kwoty 207.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia            
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury  

 
 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
poźn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przekazuje treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
PYTANIE 1 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 1.1.2 – budowle – rurociągi, prosimy o informację:  

- czy są to rurociągi naziemne , czy podziemne 
- co jest przesyłane tymi rurociągami 
- jaka jest ich łączna długość 
- jaka jest łączna suma ubezpieczenia rurociągów” 

Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej nie zgłosił do ubezpieczenia rurociągów. 
 
PYTANIE 2 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 1.1.5 - Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia – liny 
prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju liny zostały zgłoszone do ubezpieczenia (do czego są wykorzystywane), 
jaka jest ich łączna wartość oraz najwyższa wartość jednostkowa” 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający wyjaśnia, że w/w mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 3 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 1.4.2 – mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami: 
prosimy o informację, czy przemieszczenie mienia pomiędzy lokalizacjami potwierdzane są notą lub innym 
dokumentem wewnętrznym Ubezpieczonego.” 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający wyjaśnia, że mienie przemieszczane pomiędzy lokalizacjami nie jest potwierdzane pisemnie. 
 
PYTANIE 4 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W związku z zapisami pkt 1.4.3 SIWZ – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) mienie wyłączone z eksploatacji 
b) pustostany 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i 
sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.” 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji i pustostanów. 

 
PYTANIE 5 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i 
sposobu zabezpieczenia 
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – 
o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.” 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający w chwili obecnej nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża 
zgody na zaproponowane w pytaniu zmian w SIWZ. 



 

 
 

 
PYTANIE 6 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z oceną zawartą w 
protokołach sporządzonych po okresowych przeglądach budowlanych.” 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w bardzo dobrym lub dobrym, 
zadawalającym stanie technicznym. Jednocześnie zamawiający informuje, że Wykonawcy mają możliwość 
dokonania samodzielnej oceny stanu technicznego każdej nieruchomości zgłoszonej do ubezpieczenia w okresie 
do dnia składania otwarcia ofert, czyli do dnia 18.12.2014r.   
 
PYTANIE 7 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 2: zakres ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
odniesieniu do szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego  
Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w 
mieniu Zamawiającego wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte 
ochroną). W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji, w których wystąpiły takie 
szkody.” 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w limitu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymienione 
powyżej zdarzenia szkodowe do tej pory nie wystąpiły. 
 
PYTANIE 8 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 2: zakres ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
odniesieniu do szkód powstałych wskutek zalania pochodzącego z opadów atmosferycznych, zalania 
spowodowanego topnieniem i zamarzaniem śniegu i/lub lodu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia (łącznie) lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego” 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia w pkt. 2. dotyczy szkód spowodowanych takimi czynnikami jak: 
„silny wiatr (huragan), deszcz nawalny o współczynniku co najmniej cztery, powódź, zalanie pochodzące z 
opadów atmosferycznych, grad, śnieg i lód (w tym ich zaleganie oraz zalania wynikłe z topnienia ich mas), 
podniesienie się wód gruntowych, huk ponaddźwiękowy, wybuch, dym i sadzę,  zapadanie i osuwanie się ziemi, 
lawinę, trzęsienie ziemi” i w związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w limitu.   
 
PYTANIE 9 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 2: zakres ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
odniesieniu do kosztów poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub 
urządzeń w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego” 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji 
przetargowej. 
 
PYTANIE 10 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 2: zakres ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony lub 
zdefiniowanie ryzyka “uszkodzenia elewacji na skutek czynników atmosferycznych”” 

Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. Obowiązują zapisy specyfikacji 
przetargowej. 
 
PYTANIE 11 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do pkt 2.1.2 – prosimy o potwierdzenie, że wymienione koszty pokrywane będą zgodnie z zapisami 
klauzuli kosztów dodatkowych (pkt 7.5)” 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający potwierdza w/w interpretację zapisu z pkt 2.1.2. 
 
PYTANIE 12 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 



 

 
 
W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt 3.4: 
w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o udzielenie informacji o łącznej wartości mienia: drogi, chodniki, 
deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi, place zgłoszonej do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko (suma 
ubezpieczenia 15.000 zł)” 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi na powyższe pytanie z uwagi na brak kompletnych 
danych dotyczących wartości w/w mienia – stąd wprowadzenie w przetargu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko 
w niewielkim limicie.  
 
PYTANIE 13 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisów pkt 3.5.10 – prosimy o potwierdzenie, że zwiększone koszty działalności po szkodzie, 
pokrywane będą pod warunkiem, że szkoda ta była objęta ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia” 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający potwierdza w/w interpretację zapisu zwiększonych kosztów działalności po szkodzie. 
 
PYTANIE 14 

„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisów pkt 4.1 prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
jest suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający potwierdza w/w interpretację zapisów pkt 4.1. 
 
PYTANIE 15 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do zapisów pkt 7.2 – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których wystąpiła powódź i/lub 
podtopienie od 1997 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczanych lokalizacjach nie wystąpiła powódź ani podtopienie od roku 1997 – 
zatem zamawiający potwierdza również powyższą interpretację klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych 
miejsc. 

 
PYTANIE 16 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o doprecyzowanie, który limit odpowiedzialności będzie miał zastosowanie w odniesieniu do szkód 
powstałych wskutek / w związku z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych – 200.000 zł, jak w pkt 3.5.7 
SIWZ, czy 500.000 zł, jak w pkt 7.4 SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje limit 200 000 zł (obligatoryjny) oraz 500 000 zł (fakultatywny) zgodnie z 
zapisem pkt 3.5.7 załącznika nr 6 do SIWZ, w związku z powyższym zmienia się odpowiedni zapis punktu 7.4 – 
załącznika nr 6 do SIWZ. 
 
BYŁO: „Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł” 
JEST: „Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 200 000 zł” 
 
oraz jednocześnie poprawia się zapis załącznika nr 1A do treści SIWZ, oraz załącznika nr 7 do treści SIWZ – tzw. 
fakultatywny warunek ubezpieczenia. 
BYŁO: 

G 

Włącznie do ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót 
budowlano-montażowych w mieniu w limicie 1.000.000 zł 

 10 

Brak włączenia   0 

JEST: 

G 
Włącznie do ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót 
budowlano-montażowych w mieniu w limicie 500.000 zł 

 10 

Brak włączenia   0 

 
PYTANIE 17 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Pkt 7.5 klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślnie słów “nie mniej niż”. 
W przypadku braku zgody prosimy o interpretację zapisu SIWZ:  
- prosimy o potwierdzenie, że kwota 200.000 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 



 

 
 
wynikającą z włączenia klauzuli do zakresu ochrony, z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie 
ubezpieczenia 
- jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty dodatkowe objęte 
zakresem ochrony na mocy niniejszej klauzuli nie przekroczą łącznie kwoty 200.000 zł – górną granica 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie kwota odpowiadająca sumie kosztów faktycznie poniesionych przez 
Ubezpieczonego.” 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że kwota           
200 000 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym zakresie. 
 
PYTANIE 18 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Pkt 7.12 klauzula okolicznościowa – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania w 
sytuacji, gdy postępowanie dotyczące szkody prowadzone jest przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu lub 
jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający wyjaśnia, iż treść klauzuli okolicznościowej nie dotyczy przypadków, w których szkodę wyrządził 

reprezentant ubezpieczonego lub w których nie ma odpowiedzialności ubezpieczyciela. Klauzula ma zastosowanie 
do wszystkich pozostałych przypadków, w których zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela lub szkoda została 
wyrządzona przez przedstawiciela Ubezpieczonego nie będącego reprezentantem. 
 
PYTANIE 19 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Pkt 7.16 katastrofa budowlana – prosimy o dodatnie wyłączenia: “(...) Klauzula nie obejmuje ochroną budynków 
(...) oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki.”” 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłosił do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Brak zgody na 
zmianę treści klauzuli. 
 
PYTANIE 20 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Pkt 7.19 klauzula przepięć – prosimy o włączenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 20 

Zamawiający potwierdza zastosowanie limitu 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 21 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 5.000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w franszyzy. 
 
PYTANIE 22 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie: łodzie, kajaki, rowery wodne i wszelkiego 
typu inny sprzęt pływający wraz z osprzętem? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ograniczenie 
zakresu ochrony w stosunku do ww. mienia do zakresu FLEXA. 
Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie, że ww. mienie pozostaje objęte ochroną podczas 
składowania na stałym lądzie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.” 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia w/w mienia. 
 
PYTANIE 23 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem 
przyczyny.” 
Odpowiedź na pytanie 23 
Zamawiający potwierdza. 
 
 



 

 
 
PYTANIE 24 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny” 
Odpowiedź na pytanie 24 
Zamawiający potwierdza fakt dokonywania regularnych przeglądów wynikających z przepisów prawa oraz 
potwierdzeń przeglądów stosownymi protokołami. 
 
PYTANIE 25 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania (na podstawie danych zawartych w 
załączniku nr 11 nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić). 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny” 
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
potwierdza fakt posiadania aktualnych przeglądów. 

 
PYTANIE 26 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację 
zagrożone powodzią?  
Prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały 
miejsce powódź lub lokalne podtopienia.” 
Odpowiedź na pytanie 26 
Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest lokalizacji zagrożonych 
powodzią. 
 
PYTANIE 27 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Czy w ramach Zamówienia zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie? W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie następujących informacji: 
- wartości łącznej mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tj. 
budynki/budowle, wyposażenie maszyny itd. 
- opis procesów technologicznych 
- opis konstrukcji budynków 
- opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych i przeciwkradzieżowych.” 
Odpowiedź na pytanie 27  
Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia w/w obiektów. 
 
PYTANIE 28 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o informację, czy naturalna murawa (zieleń) na boiskach szkolnych została zgłoszona do ubezpieczenia? 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wyłącznie jej z zakresu ochrony (pytanie nie dotyczy sztucznych 
nawierzchni boisk).” 
Odpowiedź na pytanie 28 

Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia naturalnej murawy na boiskach szkolnych. 
 
PYTANIE 29 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o podanie  w jakiej poz. Wykazu ( załącznik 10 , czy 11) jest ujęta nieruchomość urzędu Gminy , gdzie 
mieści się  Zespoł Szkół w Samborowie” 
Odpowiedź na pytanie 29 
Zamawiający informuje, że nieruchomość Urzędu Gminy (siedziba Urzędu) została wymieniona w załączniku nr 10 
do treści SIWZ – jednostka nr 1: Urząd Gminy liczba porządkowa budynków nr 1. Natomiast Zespół Szkół w 
Samborowie to również załącznik nr 10 – jednostka nr 12: Zespół Szkół w Samborowie liczba porządkowa 
budynku nr 1 przy wskazanej jednostce organizacyjnej nr 12.  
 
PYTANIE 30 



 

 
 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o wyjaśnienie, jakie dokładnie budowle ujęte w pozycjach “infrastruktura plaży” zostały zgłoszone do 
ubezpieczenia (załącznik SIWZ nr 12)” 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający wyjaśnia, że w pozycjach pod nazwą „infrastruktura plaży” ujęte są wiaty, mola, ławeczki 
drewniane, płotki drewniane itp. 
 
PYTANIE 31 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
Prosimy o wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które 
byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju 
inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.” 
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający informuje, że w okresie ubezpieczenia nie są planowane żadne nowe inwestycje. 
 
PYTANIE 32 
„A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia 
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) 
oraz określenie tej wartości.” 
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający informuje, że obiektem o najwyższej wartości jest kompleks szkolny w Durągu (Gimnazjum w 
Durągu). Suma ubezpieczenia budynków wraz z wyposażeniem wynosi 21,3 mln zł. 
 
PYTANIE 33 
„B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do 
pojedynczego zdarzenia będą mieć zastosowanie limity odpowiedzialności odpowiadające limitom wartości 
pieniężnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.” 
Odpowiedź na pytanie 33 
Zamawiający potwierdza zastosowanie w/w limitów.  

 
PYTANIE 34 
„B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej wyłączone są 
wartości pieniężne (gotówka i inne walory).” 
Odpowiedź na pytanie 34 
Zamawiający potwierdza wyłączenie gotówki i innych walorów zastępujących w obrocie gotówkę. 
 
PYTANIE 35 
„B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki/lokale, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z 
włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego w 
miejscach, gdzie nie zostały podane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 
W odniesieniu do zapisów pkt 7.1 – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których wystąpiła powódź i/lub 
podtopienie od 1997 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 35 
Mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem jest zabezpieczone minimum przez jeden zamek wielozastawkowy 
lub kłódkę wielozstawkową. Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których 
wystąpiła powódź i/lub podtopienie od 1997 roku (dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego). Natomiast dla 
sprzętu elektronicznego przenośnego nie może dokonać stosownego potwierdzenia (zobacz miejsce ubezpieczania 
zgodnie z treścią SIWZ). 
 
PYTANIE 36 
„B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
Pkt 7.12 klauzula okolicznościowa – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania w 
sytuacji, gdy postępowanie dotyczące szkody prowadzone jest przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu lub 
jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź na pytanie 36 
Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 18. 



 

 
 
 
PYTANIE 37 
„C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia: 
prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ryzyka porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych” 
Odpowiedź na pytanie 37 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Obowiązują zapisy specyfikacji przetargowej. 
 
PYTANIE 38 
„C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia: 
W odniesieniu do zapisów pkt 7.1 – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których wystąpiła powódź i/lub 
podtopienie od 1997 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 38 
Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których wystąpiła powódź i/lub 
podtopienie od 1997 roku dla ryzyka ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia. 
 
PYTANIE 39 

„C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia: 
Pkt 7.7 klauzula okolicznościowa – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania w sytuacji, 
gdy postępowanie dotyczące szkody prowadzone jest przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu lub jego 
reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź na pytanie 39 
Odpowiedź została udzielona przy pytanie 18. 
 
PYTANIE 40 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
W odniesieniu do zapisu SIWZ pkt 1.4.2 – mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami: 
prosimy o informację, czy przemieszczenie mienia pomiędzy lokalizacjami potwierdzane są notą lub innym 
dokumentem wewnętrznym Ubezpieczonego.  
W odniesieniu do zapisów pkt 7.2 – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy terenów zalewowych, na których wystąpiła powódź i/lub 
podtopienie od 1997 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 40 
Odpowiedzi zostały udzielone przy pyt. 3 i 35.  

 
PYTANIE 41 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o doprecyzowanie, który limit odpowiedzialności będzie miał zastosowanie w odniesieniu do szkód 
powstałych wskutek / w związku z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych – 200.000 zł, jak w pkt 3.5.7 
SIWZ, czy 500.000 zł, jak w pkt 7.4 SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 41 
Odpowiedź została udzielona przy pyt.16. 
 
PYTANIE 42 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
Pkt 7.10 klauzula okolicznościowa – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania w 
sytuacji, gdy postępowanie dotyczące szkody prowadzone jest przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu lub 
jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź na pytanie 42 
Odpowiedź została udzielona przy pyt. 18. 
 
PYTANIE 33 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
Pkt 7.17 klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że do klauzuli przepięć zastosowanie ma limit, o którym 
mowa w pkt 3.5.5 SIWZ (300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia).” 
Odpowiedź na pytanie 33 
Odpowiedź została udzielona przy pyt. 20. 
 
PYTANIE 44 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 5.000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 44 
Odpowiedź została udzielona przy pyt. 21. 



 

 
 
 
PYTANIE 45 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
Prosimy o potwierdzenie, że katalog wyłączeń odpowiedzialności nie został w SIWZ i umowie uregulowany, a tym 
samym będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności ujęte w OWU i klauzulach do OWU 
obowiązujących u Wykonawcy, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SIWZ 
(w szczególności w kontekście ubezpieczenia w formule all risk – zakres ochrony określony w SIWZ nie może być 
przez nas zaakceptowany bez uzyskania powyższego potwierdzenia).” 
Odpowiedź na pytanie 45 
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązują zapisy SIWZ i umowy generalnej, a jeżeli w tych dwóch dokumentach brak 
jest stosownych uregulowań dotyczących konkretnych szczegółów zakresu ochrony, dopiero wówczas obowiązują 
OWU Wykonawcy. 

 
PYTANIE 46 
„D. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 4 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 
szczególności – czy dotychczasowy zakres ochrony obejmował ryzyka: 
- podniesienie się wód gruntowych; 
- kradzieży zwykłą; 
- zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych 
elementów budynku; 
- ryzyko uszkodzeń maszyn i urządzeń określone w aktualnym SIWZ zapisami klauzuli 7.24 w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.” 
Odpowiedź na pytanie 46 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia że w okresie od 01.04.2014-31.12.2014 jest ubezpieczony w 
zakresie analogicznym do wnioskowanego w SIWZ. Dla wszystkich ryzyk (w tym dla ryzyka ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego) wyglądało w następujący sposób w okresie przed 01.04.2014r.: 
Ad. a) Klient w ostatnich 4-ch latach był ubezpieczony co do zasady w zakresie wszystkich ubezpieczeń 
określonych w programie – jednakże zakres poszczególnych ubezpieczeń oparty był na standardowych 
produktach OWU ubezpieczycieli. Dotychczas funkcjonował system indywidualnych polis zawieranych przez 
poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, które kończyły się w różnych okresach. Co do zasady wszystkie 
jednostki organizacyjne biorące udział w postępowaniu przetargowym ubezpieczały mienie (budynki, budowle, 
wyposażenie) od ognia i innych zdarzeń losowych,  sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, oraz większość 
jednostek ubezpieczała swoją odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną działalnością. Odnośnie 
ubezpieczenia OC 4 z 16 jednostek nie posiadały ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj. Szkoła Podstawowa 
w Zwierzewie, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie oraz Przedszkola w Starych Jabłonkach i Pietrzwałdzie. 
Dotychczasowe produkty ubezpieczenia OC nie posiadały rozszerzeń o np. OC pracodawcy, OC najemcy, OC 
imprez itp. 
Ad. b) Dotychczas wszystkie obiekty/lokalizacje były objęte ochroną ubezpieczeniową. Różnica: dotychczas mienie 
było ubezpieczane w wartościach księgowych brutto – często w wartościach znacznie zaniżonych w porównaniu z 
faktyczną wartością rynkową. Zatem istniało realne zagrożenie stosowania „zasady proporcji” przez 
ubezpieczycieli w odszkodowaniach. 
Ad. c) Zakres ubezpieczeń nie był analogiczny. Wcześniej zakres ubezpieczeń był oparty na standardowych OWU 

ubezpieczycieli z licznymi ograniczeniami odpowiedzialności i franszyzami/udziałami własnymi. W programie 
przetargowym wprowadza się rozwiązania pro-konsumenckie znacznie odbiegające w swoich konstrukcjach od 
podstawowych produktów poszczególnych ubezpieczycieli.  
Wcześniejszy zakres ubezpieczenia (przez 01.04.2014) nie obejmował:  
- podniesienie się wód gruntowych; 
- kradzieży zwykłej; 
- zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych 
elementów budynku; 
- ryzyka uszkodzeń maszyn i urządzeń określone w aktualnym SIWZ zapisami klauzuli 7.24 w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
PYTANIE 47 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 



 

 
 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 47 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 48 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza 
zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego” 
Odpowiedź na pytanie 48 
Zamawiający potwierdza niniejsze stwierdzenie. 
 
PYTANIE 49 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że z  zakresu ochrony OC z tyt. organizacji imprez wyłączone są imprezy obejmujące 
sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej” 

Odpowiedź na pytanie 49 
Zamawiający potwierdza, że ochrona OC z tytułu organizacji imprez nie obejmuje sportów ekstremalnych, 
motorowych i lotniczych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. 
 
PYTANIE 50 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Czy zamawiający posiada lub administruje wysypiskiem śmieci – jeśli tak prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony 
OC szkód w środowisku naturalnym związanych z posiadaniem /administrowaniem/ zarządzaniem wysypiskiem 
śmieci” 
Odpowiedź na pytanie 50 
Zamawiający nie posiada i nie administruje wysypiskiem śmieci. Za gospodarkę odpadami komunalnymi 
odpowiada spółka ZUOK Rudno Sp. z o.o., której przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne nie 
dotyczy. 
 
PYTANIE 51 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Czy w którymkolwiek z budynków lub lokalizacji należących do Zamawiającego dokonywany jest recykling, 

sortowanie odpadów – jeśli tak prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC szkód w środowisku naturalnym 
związanych z tą działalnością” 
Odpowiedź na pytanie 51 
Zamawiający nie prowadzi recyklingu ani sortowania odpadów. 
 
PYTANIE 52 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Czy w którejkolwiek z lokalizacji należącej do Zamawiającego dokonywany jest recykling, sortowanie odpadów 
komunalnych w tym przez inne podmioty. Jeżeli tak to prosimy o jej wskazanie i podanie rodzaju zabezpieczeń 
przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach gdzie dokonywany jest recykling i segregacja odpadów” 
Odpowiedź na pytanie 52 
Zamawiający nie prowadzi recyklingu ani sortowania odpadów. 
 
PYTANIE 53 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o wskazanie co jest przedmiotem obróbki, naprawy” 
Odpowiedź na pytanie 53 
W chwili obecnej Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem obróbki lub naprawy, 
ale nie wyklucza takiego zgłoszenia w trakcie okresu ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 54 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Czy Zamawiający posiada lub administruje parkingami strzeżonymi – jeżeli tak to prosimy o podanie ich ilości oraz 
podanie ilości miejsc parkingowych w każdym z parkingów” 
Odpowiedź na pytanie 54 
Zamawiający nie posiada i nie administruje parkingami strzeżonymi. 
 
PYTANIE 55 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o podanie ilości i rodzajów nieruchomości w których Zamawiający występuje jako najemca” 



 

 
 
Odpowiedź na pytanie 55 
Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie nie występuje w roli najemcy nieruchomości. 
 
PYTANIE 56 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o podanie powodów włączenia następującego rozszerzenia do zakresu ochrony  w ubezpieczeniu OC z 

tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: 

 
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, 
wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, 
powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie;  
i  wskazanie jednostki Zamawiającego, która ze względu na specyfikę swojej działalności jest najbardziej 

narażona na wyrządzenie szkody w środowisku naturalnym” 

Odpowiedź na pytanie 56 
Zamawiający wyjaśnia, że najbardziej narażaną na wyrządzenie szkody w środowisku naturalnym jest jednostka 
organizacyjna: Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, który w ramach prowadzonej działalności statutowej 
zajmuje się dostarczaniem wody do użytkowników oraz odbiorem ścieków. Ponadto ZOK zajmuje się np. 
czyszczeniem przewodów kanalizacyjnych. 
 
PYTANIE 57 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada i nie zarządza  placówką służby zdrowia gdzie dokonywane 
są zabiegi, szczepienia itp.” 
Odpowiedź na pytanie 57 
Zamawiający nie posiada ani nie zarządza placówką służby zdrowia. 
 
PYTANIE 58 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis w ubezpieczeniu OC działalności : 
  
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, 
WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi;  
 

nie dotyczy szkód wyrządzonych przez placówki medyczne należące lub zarządzane przez Zamawiającego, a jeżeli 

dotyczy to prosimy o jego wyłączenie z zakresu ochrony.” 

Odpowiedź na pytanie 58 
Zamawiający potwierdza, że w/w zapis w ubezpieczeniu OC nie dotyczy placówek medycznych (zobacz również 
odpowiedź na pyt. 57). 
 
PYTANIE 59 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o doprecyzowanie (wymienienie) rodzaju produktu (-ów) będących przedmiotem ubezpieczenia na 

podstawie poniższego rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w OC z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia 

 
Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności 
związane z prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w jednostkach oświatowych itp.);” 
Odpowiedź na pytanie 59 
Mogą to być np. produkty spożywcze w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych. 

 
PYTANIE 60 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o podanie rodzaju i ilości pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC” 
Odpowiedź na pytanie 60 
Zamawiający informuję, że dysponuje tylko jednym pojazdem wolnobieżnym, który nie podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC. Jest to minikoparka firmy Kubot (poz. nr 32 załącznika nr 13 do SIWZ).  
 
PYTANIE 61 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia szkód w 
pojazdach pracowników” 
Odpowiedź na pytanie 61 



 

 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 62 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania 
mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym 
szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.” 
Odpowiedź na pytanie 62 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie dotyczy jednostek służby zdrowia. 
 
PYTANIE 63 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o dodanie zapisu, że w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni ochrona obowiązuje pod 
warunkiem, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zewnętrzne i ubezpieczyciel zachowuje 
prawo regresu do nich.” 
Odpowiedź na pytanie 63 
Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni organizowane są w Gminie Ostróda przez profesjonalne firmy 

zewnętrze. Jednocześnie ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do nich. 
 
PYTANIE 64 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony OC zapisu dodatkowego o treści: „ Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych”” 
Odpowiedź na pytanie 64 
Zamawiający wyjaśnia, iż wyżej wymienione szkody są wyłączone z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
PYTANIE 65 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o udzielenie informacji czy podana szkodowość obejmuje utworzone rezerwy , jeżeli nie , to proszę o 
podanie roku utworzenia  wartości  i ryzyk rezerw .” 
Odpowiedź na pytanie 65 
Zamawiający informuje, że podana szkodowość w załączniku nr 14 do SIWZ została opracowana na podstawie 
zaświadczeń przesłanych przez Ubezpieczycieli. W żadnych z przesłanych zaświadczeń w rubryce/kolumnie 

„rezerwy” nie było utworzonych rezerw na wypłatę ewentualnych odszkodowań lub rezerw na wypłatę dalszych 
roszczeń finansowych w poszczególnych szkodach. 
 
PYTANIE 66 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Odnośnie punktu 2.15 w OC Działalności i szkód powstałych z „emisji itd. ” prosimy o potwierdzenie że ochroną 

objęte są szkody w przypadku gdy: 

1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone 
protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji; 
2) przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia 
jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu 
należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa; 
3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda 
powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.” 

Odpowiedź na pytanie 66 
Zamawiający potwierdza punkt 2 pytania 66, natomiast nie może potwierdzić punktu 1 i 3. 
 
PYTANIE 67 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Odnośnie definicji Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. 
Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie 
działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować 
będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, 
przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem 
oprogramowania informatycznego.” 
Odpowiedź na pytanie 67 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie – a raczej jego brak (brak 
sprecyzowania o co chodzi przy definicji czystej straty finansowej, która została w całości skopiowana do pytania 
z treści SIWZ bez zdania pytania o jej treść, zakres, definicję, etc.). 



 

 
 
PYTANIE 68 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o włączenie dodatkowych wyłączeń odnośnie definicji czystych strat finansowych o : 
1) związane z działalnością: 
a) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, 
pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, 
kosztorysowaniu, 
b) bankową lub ubezpieczeniową, 
c) leasingową, 
d) dotyczącą przetwarzania danych oraz błędnym 
funkcjonowaniem oprogramowania, 
e) księgowo lub finansową, 
g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki; 
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 
4) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów 
wartościowych; 
5) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji 

członka władz spółki kapitałowej; 
6) związane ze stosunkiem pracy.” 
Odpowiedź na pytanie 68 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, obowiązująca jest treść definicji czystych strat 
finansowych podana w SIWZ. 
 
PYTANIE 69 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy  o potwierdzenie że w zakresie szkód w postaci czystych strat finansowych oprócz wymienionych w 
definicji wyłączeń obowiązują wyłączenia z OWU Wykonawcy” 
Odpowiedź na pytanie 69 
Obowiązuje treść definicji czystych strat finansowych podana w SIWZ. 
 
PYTANIE 70 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka: chcielibyśmy zauważyć, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w przypadku tego typu szkód w świetle aktualnego 

orzecznictwa Sądu Najwyższego jest odpowiedzialnością ponadustawową i jako taka pozostaje w 
sprzeczności z interesem ekonomicznym Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 70 
Zamawiający informuje, że wprowadzanie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka nie jest w sprzeczności z jego 
interesem ekonomicznym. Wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w niewielkim limicie 
odpowiedzialności – o czym mowa w punkcie 3.3 punkt 14 (tabela) w wysokości tylko: 10 000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 ma wręcz zabezpieczać 
Zamawiającego przed negatywnymi skutkami konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opartej 
wyłącznie na zasadzie winy. Zamawiający ma świadomość, że są również szkody, które nie są zależne od jego 
„winy”. Często Zamawiający wykazuje się wręcz podwyższonym poziomem staranności w prowadzeniu swojej 
działalności, gdzie nie ma możliwości stwierdzenia jego zawinienia – a do negatywnych zdarzeń losowych 
dochodzi – stąd wprowadzenie niewielkiego limitu na tego rodzaju zdarzenia ma zabezpieczyć jego interes 
ekonomiczny.  
 
PYTANIE 71 
„E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Odnośnie punktu:  
2.26 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w 
użytkowanie odbiorcy;  
Prosimy o wyjaśnienie  jakich przedmiotów wykonanej  pracy dotyczy ww punkt?” 
Odpowiedź na pytanie 71 
Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze rozszerzenie dotyczy usług świadczonych przez Zakład Obsługi Komunalnej w 
Ostródzie. Chodzi o wszelkiego rodzaju prace – usługi mające na celu dostarczanie wody i odbiór nieczystości 
komunalnych takiej jak np. wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych. 
 
PYTANIE 72 
„W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o następujące dane: 
a)         czy Klient w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń 
określonych w załączonej ofercie/programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 



 

 
 
b)         czy wszystkie obiekty/lokalizacje oraz budowle  były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
c)         czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń   był analogiczny do określonego w załączonej 
ofercie/programie,   W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 
wskazanie.” 
Odpowiedź na pytanie 72 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytania w pyt. 46. 
 
PYTANIE 73 
„W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów 
własnych mających zastosowanie w poprzednich  umowach dot. ubezpieczeń majątkowych w okresie min 3 lat.” 
Odpowiedź na pytanie 73 
Zamawiający informuje, że w dotychczasowych polisach ubezpieczenia miały zastosowanie standardowe 
franszyzy/ udziały własne wynikające z OWU poszczególnych Ubezpieczycieli. W ryzyku ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych były to franszyzy redukcyjne w wysokości 200 zł i 300 zł oraz integralne w 
wysokości 200 zł i 300 zł (lub brak franszyz indywidualne polisy w usłudze poprzez brokera). W ryzku 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku miały zastosowanie franszyzy redukcyjne w wysokości 

200 i 300 zł oraz integralne w wysokości 100 USD. W ryzyku ubezpieczenia szyb od stłuczenia występowały 
franszyzy integralne w wysokości 100 zł lub redukcyjne w wysokości 50 zł. W ryzyku ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk występowały franszyzy redukcyjne w wysokości 250 zł, 500 zł, 200 zł, 300 zł. 
Dodatkowo czasami ubezpieczyciele obok franszyz wprowadzali udział własny 10% w każdej szkodzie. Natomiast 
w ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej miały miejsce franszyzy redukcyjne w wysokościach (w 
zależności od ubezpieczyciela).  
W okresie od 01.04.2014-31.12.2014 franszyzy/ udziały własne wynikały z przetargu na kompleksowe 
ubezpieczenie Gminy Ostróda oraz ze złożonej oferty ubezpieczyciela. Co do zasady w tym okresie wyłoniony w 
przetargu ubezpieczyciel zgodził się na zniesienie wszystkich franszyz i udziałów własnych we wszystkich 
rodzajach ubezpieczanych ryzyk. 
 
PYTANIE 74 
„Prosimy o wyrażenie zgody na płatność jednorazową składki  w odniesieniu do  umów ubezpieczeń krótszych niż 
12 miesięcy.” 
Odpowiedź na pytanie 74 
Zamawiający wyraża zgodę na płatność jednorazową w stosunku do ubezpieczeń krótszych niż 12 miesięcy. 
 

PYTANIE 75 
„CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY 
Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do treści SIWZ  dotyczących pkt 2.2 zakres ubezpieczenia oraz  4 
ubezpieczenie Assistance: 
2.2.2 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego 
źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej oraz 
będącego następstwem nieprawidłowego zamontowania lub eksploatacji instalacji gazowej 
 
2.2.5 Wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego w tym 
przekroczenia prędkości o ile nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia wywołującego szkodę 
2.2.6 Włączenie kosztów holowania po szkodzie  do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego  do 
kwoty 1 000 PLN.” 
Odpowiedź na pytanie 75 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian. Obowiązują zapisy specyfikacji przetargowej. 
 
PYTANIE 76 
„CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY 
Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów o numerze rejestracyjnym: 
a) NOS 26HE - JELCZ 325” 
Odpowiedź na pytanie 76 
Zamawiający informuje, że jest to pojazd specjalny przeznaczony do czyszczenia kanalizacji. 
 
PYTANIE 77 
„CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY 
Prosimy o sprecyzowanie o jaką pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku chodzi?” 
Odpowiedź na pytanie 77 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o pomoc organizacyjną. 



 

 
 
 
PYTANIE 78 
„CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny assistance odnosi się  wyłącznie RP.” 
Odpowiedź na pytanie 78 
Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE 79 
„Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie i 
ofercie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.” 
Odpowiedź na pytanie 79 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 80 
„Prosimy o dopisane w definicji „czystych strat finansowych, że są to szkody nie wynikające ze szkód rzeczowych 
lub osobowych.” 

Odpowiedź na pytanie 80 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści definicji czystych strat finansowych. 
 
PYTANIE 81 
„Prosimy o zmianę brzmienia klauzuli obligatoryjnej wykonywania władzy publicznej na następującą: 
1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że 
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, 
szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych, w tym:  
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,  
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,  
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,  
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na 
Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa  
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,  
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne 

względy słuszności,  
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,  
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,  
e.   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 na pytanie 81 
Zamawiający wyjaśnia – obowiązują zapisy SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 82 
„Prosimy o dopisanie w pkt 2.28 „w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym OC posiadacza pojazdu 
mechanicznego”.” 
Odpowiedź na pytanie 82 
Obowiązuje treść zapisu pkt 2.28 załącznika nr 6 do SIWZ. 
 
PYTANIE 83 
„Prosimy o podanie pełnej treści klauzuli 7.24 Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń. Jej ostatni 
podpunkt brzmi: „…- szkodami, które”.” 
Odpowiedź na pytanie 83 
Zamawiający wyjaśnia, że pełna treść klauzuli 7.24 została określona w SIWZ. Jednocześnie by w/w zapis nie 
budził wątpliwości Zamawiający dokonuje poprawienia treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
BYŁO: 
7.24Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach 
(wszelkie maszyny, w tym urządzenia, kotły silniki elektroniczne, aparatura itd.) wraz z całą elektroniką – 
oprzyrządowaniem, systemami sterującymi powstałe w związku: 
- działaniami człowieka 
- przyczynami w eksploatacji 
- wadami produkcyjnymi 



 

 
 
- szkodami elektronicznymi 
- szkodami, które 
Limit odpowiedzialności obligatoryjny 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit 
fakultatywny 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
JEST: 
„7.24Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach 
(wszelkie maszyny, w tym urządzenia, kotły silniki elektroniczne, aparatura itd.) wraz z całą elektroniką – 
oprzyrządowaniem, systemami sterującymi powstałe w związku: 
- działaniami człowieka 
- przyczynami w eksploatacji 
- wadami produkcyjnymi 
- szkodami elektronicznymi 
Limit odpowiedzialności obligatoryjny 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit 
fakultatywny 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 

 
PYTANIE 84 
„Proszę o interpretację Części II zapytania  Znak postępowania: ZP.271.14.2014 

Punkt 6.7 brzmi: „jednorazowe świadczenie szpitalne – 5% sumy ubezpieczenia” 

W OWU PZU jest zapis „jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie 
objęte umową ubezpieczenia nie spowodowały u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a 
ubezpieczony poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową był jednorazowo 
hospitalizowany przez okres dłuższy niż 7 dni (5% sumy ubezpieczenia).” 
Proszę o interpretacje SIWZ pod kątem OWU z określeniem, kiedy występuje „jednorazowe świadczenie szpitalne” 
wymienione w SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 84 
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU poszczególnych 
ubezpieczycieli, które uzupełniają specyfikację przetargową (produkt w niej opisany) – o rozwiązania terminowo- 
techniczne. Zatem powyższe regulacje wynikające z OWU będą miały zastosowanie w przypadku wyłonienia w/w 
ubezpieczyciela w przetargu na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Ostróda. W przypadku wyłonienia innego 
wykonawcy – zastosowanie będą miały zapisy wynikające ze standardowych OWU dla tego rodzaju ryzyka.   

 
 

 
                             z poważaniem 
 
   


