
 1 

ZP.271.47.2019                                     Nowy Targ, dnia 10.12.2019r. 
 

Do Wykonawców zainteresowanych przetargiem 
nieograniczonym na świadczenie usług kompleksowego 
ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek 
organizacyjnych, nr sprawy:  
ZP.271.47.2019 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta 
Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych. 
 
 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące. 
 
Pytanie nr 1 
Jeśli chodzi o ryzyko z zakresu ubezpieczenia all risks  i EEI tj. „zapadanie lub osuwanie się ziemi” prosimy 
o doprecyzowanie zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się 
ziemi w wyniku działalności człowieka.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu 
elektronicznego Wykonawca nie odpowiada za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi 
w wyniku działalności człowieka.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 

Pytanie nr 2 
Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu są również linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od 
ubezpieczonego mienia powyżej 1000m? (jeżeli tak, to jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia). 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia w ramach Części 1 Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk nie stanowią linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 
1000m. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji wystąpiła 
powódź oraz czy lokalizacje te uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od 2010 roku nie wystąpiły szkody związane z powodzią w lokalizacjach 
zgłoszonych do ubezpieczenia.  

 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy 
zgodnie z przepisami prawa. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne 
przeglądy zgodnie z przepisami prawa. 
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Pytanie nr 6 
Prosimy o informację, czy zabezpieczenia p. poż są sprawne i posiadają aktualne badania techniczne 
i przeglądy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiadane zabezpieczenia p. poż są sprawne i posiadają aktualne 
badania techniczne i przeglądy 
 
Pytanie nr 7 
Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia,  czy będą to również 
prace, remonty, które będą wymagały  pozwolenia na budowę ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż aktualnie prowadzony jest remont i modernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Planowane zakończenie inwestycji koniec roku 2021. Wartość umowy prac 
remontowo-budowlanych ok 35.000.000,-PLN. Aktualnie budynek ten jest wyłączony z postępowania 
przetargowego, po zakończeniu prac i uzyskaniu stosownego pozwolenia budynek zostanie zgłoszonych do 
ubezpieczenia. Zamawiający nie wyklucza również w trakcie realizacji tego zamówienia prowadzenia innych 
prac remontowo-budowlanych które będą wymagały pozwolenia na budowę. 
 
Pytanie nr 8 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone urządzenia fotowoltaiczne i solarne? Jeśli tak to wnioskujemy o podanie 
SU dla tego mienia wraz z podaniem lokalizacji 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia są między innymi urządzenia 
fotowoltaiczne o wartości 303.672,-PLN, należące do MZWiK Sp.Z.O.O, zlokalizowane w Nowym Targu przy 
ul. Polnej 51 (teren oczyszczalni ścieków). 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:  

a) drogi,  
b) linie kolejowe  
c) przepusty  
d) mosty  
e) tunele  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk w ramach Części 1 nie są objęte: drogi, linie kolejowe, przepusty, mosty oraz tunele. 
 
Pytanie nr 10 – dotyczy wszystkich części 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach 
nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie 
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Zamawiającego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ. 

Pytanie nr 11 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest: 
a. niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji 
pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont, 
b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo 
konstrukcji budynku. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie stanowią  budynki których konstrukcje 
zagrażają zdrowiu lub życiu bądź zagrożone bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Informacje dotyczące stanu 
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technicznego poszczególnych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr.6 do SIWZ 
Wykaz majątku Gminy – kolumna „Stan techniczny obiektu i instalacji” 
 
Pytanie nr 12 
Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone szklarnie, namioty (w tym namioty foliowe), czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to 
prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia 

   Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w ramach Części 1 
nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia szklarnie, namioty. 
 
Pytanie nr 13 
W związku z organizacją imprez przez Zamawiającego proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie 
będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, motorowodne.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie organizuje imprez lotniczych, motorowych oraz motorowodnych. 
 
Pytanie nr 14  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez 
obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  
dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na 
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie organizuje imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane 
jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością 
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, 
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, tym samym zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w ramach Części 1 nie obejmuje szkód związanych z organizacją powyższych 
imprez. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych 
w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o podanie wysokości PML? Jaka jest najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji wraz  z urządzeniami 
i wyposażeniem? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie dokładnie określić wysokości PML, jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż aktualnie najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji znajduje się w Szkole 
Podstawowej nr. 4, oś. Niwa 4C w Nowym Targu – łączna wartość majątku wynosi: 25.031.172,-PLN. 
 
Pytanie nr 17 
Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o potwierdzenie, iż każdy z wyłączonych z eksploatacji 
obiektów spełnia łącznie następujące warunki: 
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1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do 
użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz 
para. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane dotyczące budynków wyłączonych z eksploatacji znajdują się w 
załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 6 do SWIZ Wykaz mienia.    
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów znajdują się obiekty użytkowane 
niezgodnie z przeznaczeniem – jeśli tak prosimy o wskazanie jakie to obiekty, jakie posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe oraz informację nt. konstrukcji i ich 
przeznaczenie.    
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat budynków użytkowanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, jednocześnie Zmawiający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr. 6 do SIWZ Wykaz mienia. 
 
Pytanie nr 19 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest: 
a. niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji 
pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont, 
b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku. 
 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr.11. 
 
Pytanie nr 20 
Przedmiot ubezpieczenia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone szklarnie, namioty (w tym namioty foliowe), czy zostały ujęte w sumie ubezpieczenia, Jeżeli tak to 
prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia ww. mienia z ochrony ubezpieczenia 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr. 12. 
 
Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków wyłączonych z 
eksploatacji/użytkowania (powyżej 30 dni)? 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca wnioskujemy o ograniczenie zakresu dla tych 
budynków  do zakresu ogniowego  flexa.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w SIWZ. 
 
Pytanie nr  22 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych 
w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr. 15. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o doprecyzowanie, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie przekracza 7 lat. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia  w ramach 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach Części 1 nie przekracza 7 lat eksploatacji.  
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Pytanie nr 24 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.12.2019r. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na 16.12.2016r. godz. 11. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 - dotyczy wszystkich części zamówienia 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.    

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie 
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy w tym klauzule, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie 
wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ. 

Pytanie nr 26  - dotyczy wszystkich części zamówienia 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy  o  
rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 
miesięcy). 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  uprzejmie prosimy o wyjaśnienie 
czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało 
wymagania SIWZ:   

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-
miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym 
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych 
w Umowie Ubezpieczenia, 

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek 
rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej 
(składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec 
analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie 
stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik 
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został 
przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w 
terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku 
porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy 
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na proponowaną zmianę w SIWZ. 
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Pytanie nr 27 – dotyczy wszystkich części zamówienia 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w treści umów dotyczących nałożenia kary umownej na Wykonawcę 
i wykreślenie zapisu „Wykonawca obowiązany jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z 
takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu: 
Poświadczone za zgodność w z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie  umów o 
pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa  w ust.2. ‘’i wprowadzenie następującego 
zapisu w zamian: 

„Wykonawca obowiązany jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez 
Zamawiającego, udostępnić oświadczenie osoby uprawnionej, że osoby wykonujące czynności, o których mowa 
w ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączniku nr 2 do SIWZ Wzory umów, 
paragraf 12, pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany 
jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, przedstawić  
Zamawiającemu: 

Oświadczenie osoby uprawnionej w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o 
których mowa w ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 28 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające  
w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 
lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. 

Odpowiedź: Na podstawie dostępnych informacji, Zamawiający podaje, iż wszystkie obiekty użytkowane 
posiadają aktualne (ważne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, także przeglądy instalacji. Dane 
dotyczące przeglądów oraz zabezpieczeń obiektów zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz majątku. 

Pytanie nr 29 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 
lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 

Pytanie nr 30 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 
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c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

g) instalacji ciśnieniowych; 

h) urządzeń dźwigowych. 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie 
lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 28. 

Pytanie nr 31 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie miasta wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, 
prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji o szkodach powodziowych od 1997 roku. Na 
podstawie dostępnych informacji, Zamawiający podaje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie było objęte 
szkodami powodziowymi w okresie od 2010 r. do 2019r 
 
Pytanie nr 32 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody 
likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy 
o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazana w SIWZ szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, które 
wystąpiły w związku z prowadzoną działalnością, jak również w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu. 
 
Pytanie nr 33 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów. 
W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na 
użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-
zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmienię. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
zgłoszone do ubezpieczenia  budynki nieużytkowane zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ Opis 
przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz majątku. 
 
Pytanie nr 34 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość 
budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. 
jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o 
szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. 
kradzieżowych.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 16. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis konstrukcji oraz posiadanych zabezpieczeń p-poż oraz p-
kradzieżowych znajduje się w załączniku nr.6 do SIWZ Wykaz majątku. 
 
Pytanie nr 35  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.  
Jeżeli tak ,prosimy o wyłączenie ich z  zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki retencyjne, zapory. 



 8 

Pytanie nr 36 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura 
drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty, wiadukty, chodniki. 
Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr. 9. 

Pytanie nr 37 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie 
obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z  obowiązkowych polis OC Zawodowej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód 
objętych odpowiedzialnością z  obowiązkowych polis OC Zawodowej. 
 
Pytanie nr 38 
Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w 
przeszłości  Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający 
posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na 
terenach zagrożonych osuwiskami. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż od 2010 roku nie wystąpiły szkody 
w mieniu których przyczyną były osuwiska.  
 
Pytanie nr 39 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji 
katastrofy budowlanej. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 

„Katastrofą budowlaną nie są objęte szkody w obiektach: 

- których wiek przekracza 50 lat  

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu budynków: 

- których wiek przekracza 50 lat  

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmienię. Jednocześnie Zamawiający informuję, iż 
w załączniku nr 6 do SIWZ  Wykaz mienia w kolumnie „K” znajdują się informacje dotyczące roku budowy 
budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.  

Pytanie nr 40 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji 
kradzieży zwykłej. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
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a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, 
która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 
modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Klauzula fakultatywna kradzieży zwykłej 
otrzymuje poniższe brzmienie: 

 KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody 
powstałe w wyniku kradzieży zwykłej mienia Zamawiającego (w tym także w mieniu znajdującym się na 
zewnątrz obiektu). 
W przypadku szkody Zamawiający obowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę Policji. 

Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów 
rachunkowych. 

Limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza 
redukcyjna: 5% wartości szkody. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z 
ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, 
niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 

Pytanie nr 41 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z 
infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.  
Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o 
potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczanej lokalizacji 
budynku. 

Proszę o  podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zdecydowana większość sieci wodno-kanalizacyjnej znajduje się pod 
powierzchnią ziemi. Jedynie bardzo krótkie odcinki sieci mogą być zlokalizowane nad powierzchnią ziemi w celu 
wykonania przyłączy do przepompowni. Odcinki takie są bardzo krótkie, znajduję się one w bezpośrednim 
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sąsiedztwie przepompowni oraz są odpowiednio zabezpieczone, docieplone. W mieniu tym nie wystąpiły żadne 
szkody w okresie trzech ostatnich lat.   

 
Pytanie nr 42 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym 
Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?  
Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr.15. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, iż nie posiada oraz nie administruje, zarządza wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i 
przetwarzaniem odpadów. 

Pytanie nr 43 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do  zakresu ubezpieczenia OC ,że ryzyko przeniesienia chorób 
zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz 
HIV. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC ryzyko przeniesienia chorób 
zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz 
HIV. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
Pytanie nr 44 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
placówek świadczących drobne usługi medyczne nie obejmuje zakresem  odpowiedzialności obowiązkowej z 
tytułu prowadzenia działalności medycznej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z 
prowadzeniem placówek świadczących drobne usługi medyczne nie obejmuje zakresem odpowiedzialności 
obowiązkowej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
Pytanie nr 45 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności OC szkód spowodowanych 
osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, 
konserwacyjnych lub innych podobnych czynności 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.   

Pytanie nr 46 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej 
konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone 
ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego  np. prowadzona w 
niepalnych peszlach? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż budynki drewniane nie zostały zabezpieczone środkami 
ognioochronnymi. Zmawiający nie posiada również wiedzy czy w budynkach o konstrukcji drewnianej instalacja 
elektryczna jest oddzielona od materiału palnego  np. prowadzona w niepalnych peszlach. 

Pytanie nr 47 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o informację na temat konstrukcji budynków, co do których brak takich 
informacji w wykazie majątku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o- budynki Hydroforni, 
budynki garaży 
 

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przesyła dodatkowe informacje dotyczące konstrukcji budynków zgłoszonych 
do ubezpieczenia w ramach majątku należącego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o: 
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Materiał ścian Stropy 
Pokrycie 

dachu 

Nowy Targ, ul. 

Polna 51 

Budynek stacji 

transformatorowej 

(00221) 

żelbet/prefabrykat żelbet żelbet/papa 

Nowy Targ, 

ul.Podhalańska 

Budynek Hydroforni 

ul. Podhalańska 

(00151) 

murowany stropodach żelbetowy papa 

Nowy Targ, ul. 

Sikorskiego 

Budynek Hydroforni 

ul. Sikorskiego 

(00154) 

murowany stropodach żelbetowy papa 

Nowy Targ, ul. 

Szaflarska 

Budynek garaży ul 

Szaflarska (00152) 
murowany stropodach żelbetowy papa 

Nowy Targ, ul. 

Szaflarska 

Budynek Hydroforni 

ul. Szaflarska 

(00153) 

murowany stropodach żelbetowy papa 

 
Niemniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 48 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego OC klauzuli reprezentantów. W 
przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu z tego tytułu w wysokości 500 000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  

 
Pytanie nr 49 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wprowadzenie zapisu w klauzuli reprezentantów: Ubezpieczycielowi 
przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania: 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Klauzula reprezentantów otrzymuje poniższe 
brzmienie: 

 KLAUZULA REPREZENTANTÓW- dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się iż Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy 
czym za osoby te lub organ wieloosobowy (zarząd) uważa się osoby które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 

Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego 
odszkodowania. 

KLAUZULA REPREZENTANTÓW- dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane 
wskutek winy umyślnej Zamawiającego i osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za osoby te lub 
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organ wieloosobowy (zarząd) uważa się osoby które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 

Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego 
odszkodowania: 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.  
 
Pytanie nr 50 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli czystych strat finansowych dodanie zapisu, że 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 

-wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umowa ubezpieczenia lub 
wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu 

- wynikające z niedotrzymania terminów 

-polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości umowy 

- związane z poleceniami , wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo 
podmiotom 

- związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu , kontroli lub wycenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Klauzula czystych strat finansowych 
otrzymuje poniższe brzmienie: 

 KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 

2. Wykonawca nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
2) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o 

nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
3) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały w wyniku 

udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
4) związane ze stosunkiem pracy, 
5) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
6) wynikające z działalności reklamowej, 
7) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 
8) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 
związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, 

9) szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za 
produkt). 

10) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
11) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umowa ubezpieczenia 

lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu 
12) wynikające z niedotrzymania terminów 
13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości umowy 
14) związane z poleceniami , wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub 

gospodarczo podmiotom 
15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu , kontroli lub wycenie. 

Dla działalności polegającej na organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów ustala się limit: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.  
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Pytanie nr 51 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z 
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Zamawiającego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 52 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści: 
 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody 
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub 
inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, 
obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także 
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania 
danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje 
do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 
szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują 
m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Dla Części 1 Przedmiotu zamówienia do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzęt elektronicznego wprowadza się poniższą 
klauzulę: 

 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody 
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub 
inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, 
obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także 
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania 
danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje 
do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
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- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 
szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują 
m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.” 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 53 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie funduszu prewencyjnego zgodnie z 
poniższym i  zmianę treści klauzuli na następującą: 
Wykonawca zobowiązuje się do przyznania funduszu prewencyjnego na poprawę zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych lub innych w zakresie bezpieczeństwa pracy, w wysokości 15.000 
PLN do wykorzystania w okresie 10 miesięcy od daty przekazania środków Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
Termin przekazania środków nie może nastąpić później niż: 

       1) 50% środków w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia, 

      2) 50% środków w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia. 

        Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a 
wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w 
oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy  obowiązujące w dniu podpisania umowy 
prewencyjnej 

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 54 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zakresu ochrony OC odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem działań statutowych( akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, 

pokazy, itp.) 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.   

 

Pytanie nr 55 

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie z SIWZ zapisu w treści” uzasadnione 

i niezbędne koszty  jakie poniósł Zamawiający, w celu  zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie 

lub zwiększeniu się szkody, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne i wprowadzenie” 

uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu 

zapobieżenia szkodzie  lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.   

 

Pytanie nr 56 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę limitu w klauzuli kosztów wymiany w basenie do 5000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.   

 

Pytanie nr 57 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w treści Klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie 

odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko i dopisanie, że dopłata składki za odtworzenie 

limitu nastąpi do 30 dni od wypłaty odszkodowania. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Treść klauzuli braku konsumpcji po wypłacie 
odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko, otrzymuje poniższe brzmienie: 
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KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ  ODTWORZENIA LIMITÓW NA 
PIERWSZE RYZYKO  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

• w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy 
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania, 

• w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie 
automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie 
nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy. Dopłata składki za odtworzenie limitu nastąpi do 30 dni 
od wypłaty odszkodowania. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.  

Pytanie nr 58 – dotyczy wszystkich części 
Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień  
13 grudnia 2019 r. do godziny 11.00 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 16.12.2016r. godz. 11. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 59 
 W przypadku ubezpieczenia OC za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni  proszę o wprowadzenie 
zapisu, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest pod warunkiem, że pokazy takie będą przeprowadzane przez 
wykwalifikowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia OC ochroną będą objęte szkody powstałe 
podczas pokazów sztucznych ogni, fajerwerków, o ile pokazy te będą zorganizowane przez firmy profesjonalne, 
zawodowo zajmujące się organizowaniem tego rodzaju pokazów, 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 60 
W przypadku ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności placówek 
świadczących drobne usługi medyczne, proszę o informacje czy usługi typu podawanie lekarstw, szczepienia 
wykonywane są przez personel medyczny (czy placówka zatrudnia w tym celu pielęgniarki)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi  placówek świadczących drobne usługi medyczne, jedynie 
w placówkach oświatowych  - szkoły, przedszkola realizowana jest profilaktyka zdrowotna. Placówki te 
udostępniają jednie pomieszczenia, natomiast profilaktyka realizowana jest przez podmiot zewnętrzny.  
 
Pytanie nr 61 
Proszę o wprowadzenie definicji deszczu nawalnego, rozumianego jako opad deszczu o współczynniku 
wydajności co najmniej 3, ustalonym przez Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wprowadza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk definicję deszczu nawalnego w poniższym brzmieniu: 

Deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3, który ustala Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMiGW”); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW bierze się pod uwagę 

stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
Pytanie nr 62 
W przypadku ubezpieczenia mienia pracowniczego i uczniowskiego proszę o możliwość ubezpieczenia go wg 
wartości rzeczywistej, a nie odtworzeniowej. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 63 
Proszę o wyjaśnienie sumy ubezpieczenia dotyczącej kosztów wymiany/ naprawy zabezpieczeń; w tabeli (str. 
26 SIWZ) jest podana suma 20.000 zł, natomiast w klauzulach obligatoryjnych jest podana suma ubezpieczenia 
30.000 zł. Czy jest to zatem dodatkowy limit i w sumie odpowiedzialność za koszty naprawy zabezpieczeń ma 
być na poziomie 50.000 zł? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla klauzuli kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń wynosi 20.000,-PLN. Klauzula kosztów 
naprawy/wymiany zabezpieczeń otrzymuje poniższe brzmienie: 
 
KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
udokumentowane koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń. 
Limit odpowiedzialności na zdarzenie: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 
Pytanie nr 64 
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmujący ryzyko zapadania i 
osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr .1. 
 
Pytanie nr 65 
Prosimy o podanie informacji, czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie/lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia były 
dotknięte ryzykiem powodzi? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju mienia oraz kwoty wypłaconego 
odszkodowania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr .31. 
 
Pytanie nr  66 
Prosimy o podanie wartości solarów, kolektorów słonecznych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr. 8. 

 
Pytanie nr 67 
Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się Budynki/budowle 
wpisane do rejestru Zabytków / będące pod ochroną konserwatora zabytków? Jeżeli tak to prosimy o podanie 
lokalizacji i wartości w/w mienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej wskazane budynki zostały zgłoszone do rejestru zabytków – 
obecnie Zamawiający oczekuje na decyzję o wpisie: 
- Urząd Miasta, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ 

- Urząd Miasta – Budynek Ratusza Miejskiego, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 

 
Pytanie nr 68 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg , mostów, wiaduktów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr. 9. 

 
Pytanie nr 69 
Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD 
Niemniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 70 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje wysypiskiem/składowiskiem 
/ sortownią odpadów 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr .15. 
 
Część 2 Zamówienia: 
 
Pytanie nr 71 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres I  

 prosimy o zmianę formy bezimiennej ubezpieczenia na formę imienną 

 prosimy o potwierdzenie, że  rekompensata za niezdolność do pracy, dotyczy czasowej niezdolności do 
pracy Ubezpieczonego, w wyniku której Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w 
wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy, za który Ubezpieczony nie 
zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia 
rehabilitacyjnego. Sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego 
czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego stanowi minimalne wynagrodzenie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę formy bezimiennej ubezpieczenia na formę imienną. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że  rekompensata za niezdolność do pracy, dotyczą czasowej 

niezdolności do pracy Ubezpieczonego, w wyniku której Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w 

wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy, za który Ubezpieczony nie zachował 

prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Sumę 

ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy 

ubezpieczonego stanowi minimalne wynagrodzenie. 

Pytanie nr 72 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II 

 prosimy o wyjaśnienie czy wchodzący w skład świadczeń podstawowych (pkt 8) zasiłek 
dzienny, dotyczy czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego 

 prosimy o zmianę zapisu pkt 3 dotyczącego pobytu w szpitalu 
Z:  „pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 24 godziny w następstwie  
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc., jakiego mogą 
doznać członkowie OSP i MDP działający na terenie Zamawiającego oraz w drodze na 
akcję/ćwiczenia/szkolenia/zawody, etc. oraz w drodze powrotnej.” 
 
Na: „pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni w 
następstwie  nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc., 
jakiego mogą doznać członkowie OSP i MDP działający na terenie Zamawiającego oraz w drodze na 
akcję/ćwiczenia/szkolenia/zawody, etc. oraz w drodze powrotnej.” 
 

 Prosimy o obniżenie świadczenia/ diety  za pobyt w szpitalu do wysokości: 100 zł 

 Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu  
 
Z: „jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu: 3 500 zł” 
Na: „65) jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – leczenie Ubezpieczonego będące 
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% 
określony przez lekarza zaufania), ale przeprowadzona została operacja lub miał miejsce pobyt 
Ubezpieczonego w szpitalu, który trwał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni.”  

oraz obniżenie kwoty jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu do wysokości: 1 500 zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wchodzący w skład pakietu świadczeń podstawowych (Załącznik nr 7 

do SIWZ pkt 8, ) zasiłek dzienny, dotyczy czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego. Jednocześnie 

Zamawiający wprowadza poniższe zmiany do Części II Zamówienia  - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II 

Przedmiot ubezpieczenia:  - korekta pkt.3 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności:  
1. śmierć Ubezpieczonego członka OSP i MDP w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, 
szkoleń, zawodów, etc.;  
2. trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego członka OSP i MDP w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 
czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc. 
3. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 2 dni w następstwie  nieszczęśliwego wypadku 
zaistniałego w czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc., jakiego mogą doznać członkowie OSP i MDP 
działający na terenie Zamawiającego oraz w drodze na akcję/ćwiczenia/szkolenia/zawody, etc. oraz w drodze 
powrotnej.  

 
Definicja jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu otrzymuje poniższe brzmienie:  

Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego 

wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił 

uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% określony przez lekarza zaufania), ale przeprowadzona została 

operacja lub miał miejsce pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który trwał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 

dni.”  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

Część 3 Zamówienia: 
 
Pytanie nr 73 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację poniższego zapisu: 
Ubezpieczenia komunikacyjne – według danych w załączniku nr 8 wykaz pojazdów zamawiającego. 

Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia zostanie automatycznie objęty ochroną 
ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W 
uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rejestracji, ale pod warunkiem, 
że pojazd nie opuścił siedziby dealera. 

Ewentualnie proszę o wprowadzenie  w miejsce wykreślonego poniższego zapisu. 

Ubezpieczający/ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu, 
najpóźniej w dniu jego rejestracji. Do 3 dni od daty rejestracji zobowiązany jest dostarczyć dane 
identyfikujące pojazd, niezbędne do wystawienia polisy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wprowadza do 
załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do Części 3 poniższy zapis: 
 
Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu, najpóźniej w dniu jego 
rejestracji. Do 3 dni od daty rejestracji zobowiązany jest dostarczyć dane identyfikujące pojazd, niezbędne do 
wystawienia polisy. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 74 
Proszę o uzupełnienie zestawienia pojazdów o DMC dla wszystkich pojazdów ciężarowych i przyczep. 
 
Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr.8 do SIWZ podał informację o ładowności dla wszystkich pojazdów 
ciężarowych i przyczep zgłoszonych do ubezpieczenia- należy przyjąć, że pojazdy o ładowności do 2000 kg mają 
DMC do 3500 kg. 
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Pytanie nr 75 
W przypadku ubezpieczenia Assistance pojazdów proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tych pojazdów, 
dla których przewidziano wyrównanie okresów ubezpieczenia, ewentualnie wprowadzenie zapisu, że składka za 
ubezpieczenie Assistance naliczona zostanie w pełnej wysokości (bez względu na długość okresu ubezpieczenia) 
– z uwagi na obsługę ubezpieczenia przez firmę zewnętrzną, nie mamy możliwości przeliczania składki 
systemem pro rata temporis 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ poprzez zmianę treści „Klauzuli 
rozliczenia składek”. Powyższa klauzula przyjmuje brzmienie: 
 
KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK- DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO, ASSISTANCE, NNW 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności 
dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą ubezpieczenia assistance zawieranego z założeniem wyrównania 
okresów ubezpieczenia. W sytuacji skrócenia okresu ubezpieczenia z uwagi na wyrównanie okresów 
ubezpieczenia dopuszcza się zastosowanie składki rocznej niezależnie od okresu w jakim będzie świadczona 
ochrona ubezpieczeniowa. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 76 
W ubezpieczeniu AC proszę o wykreślenie zapisu mówiącego o braku stosowania ograniczeń w wypłacie 
odszkodowania w związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Ewentualnie proszę o 
doprecyzowanie i wprowadzenie zapisu, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód 
spowodowanych przez kierującego, który w chwili zdarzenia znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu albo 
pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także gdy kierujący pojazdem zbiegł z 
miejsca zdarzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wnioskuje o zniesienie udziału własnego i stosowania wszelkich 
ograniczeń wypłaty odszkodowania w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego takich jak na przykład: 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niedostosowanie się do znaku STOP lub znaków wyznaczających 
pierwszeństwo przejazdu, jednak powyższe postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy szkoda 
została spowodowana przez kierującego, który w chwili zdarzenia znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub 
w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o 
ile miało to wpływ na zaistnienie szkody, a także gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 77 
W przypadku ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów proszę o możliwość wykreślenia zapisu mówiącego o 
zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji ( w tym jednodniowej hospitalizacji) 
 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 78 
W przypadku klauzuli kluczy proszę o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 3.000 zł 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
wprowadza podlimit odpowiedzialności dla klauzuli fakultatywnej utraty kluczy lub kart kodowych w wysokości 
5.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Treść klauzuli utraty kluczy lub kart 
kodowych otrzymuje poniższe brzmienie: 
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KLAUZULA UTRATY KLUCZY LUB KART KODOWYCH 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych 
we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku 
zniszczenia, kradzieży lub rabunku kluczyków lub kart kodowych Wykonawca pokryje koszty zakupu nowych 
kluczy lub urządzeń sterujących otwarciem pojazdu oraz przeprogramowania i wymiany wkładek zamków. 
Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 5.000,-PLN 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Oprócz zmian wskazanych powyżej Zamawiający dokonuje zmiany rozdziału XVIII SIWZ (w zakresie terminów 
składania i otwarcia ofert)  oraz Załącznik nr 2 Wzory umów do SIWZ. 
 
1. W rozdziale XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 2. 
dotychczasowy zapis:   
 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2019r.  o godz.9:30 
 
otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019r.  o godz.11:00 
 
2. W rozdziale XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 4 
dotychczasowy zapis:   
 
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w pokoju 117 w 
siedzibie zamawiającego, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 11.15 w pokoju 117 w 
siedzibie zamawiającego, 
 
3. Zamawiający zmienia wzory umów stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ dla Części 1, 2 i 3 .  
W załączniku nr 2 do SIWZ Wzory umów, paragraf 12, pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany 
jest, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, 
przedstawić  Zamawiającemu: 
 
Oświadczenie osoby uprawnionej w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące 
czynności, o których mowa w ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w rozdziale XXVI SIWZ." 
 
Załączniki: 
1. Zmieniony załącznik nr  2 do SIWZ  
 
 
 
Otrzymują: 
1. wykonawcy 
2. www.nowytarg.pl 
3. a/a 


