
Ostrówek, dn. 22.03.2017 r. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego.   
Nazwa zadania:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 
 
Zamawiający: 
Gmina Ostrówek 
Ostrówek 115 
98-311 Ostrówek 
 
Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców: 
 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy od 1996 w mieniu należącym i zarządzanym przez Zamawjącego wystapiły szkody 
powodziowe lub podniesienie wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do 
ubezpieczenia. W przypadku,  gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i jakie zostały 
podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie wystąpiły. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to 
doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy 
ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie potwierdza. W programie ubezpieczenia występuje m.in. klauzula 
przezornej sumy ubezpieczenia oraz klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy do ubezpieczenia w zakresie od  wszystkich ryzyk zostały zgłoszone drogi i mosty? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone. 
 
Pytanie 5: 



Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy jakikolwiek budynek ze zgłoszonych do ubezpieczenia podlega ochronie konserwatora 
zabytków? Jeżeli tak, proszę o wskazanie. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie podlega. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Proszę o potwierdzenie że  zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe w 
budynkach  zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne  z przepisami. 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków są zgodne z 
przepisami i informuje, że budynki są pod bieżącym nadzorem służb przeciwpożarowych. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zabezpieczenia zostały wskazane w załączniku nr 6 
do SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na 
terenie  istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z 
użytkowania? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej wskazane prace nie trwają. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy zamawający dysponuje planem remontów na najbliższe 36 miesięcy? Jeżeli tak to 
prosimy o przedstawienie. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie posiada planu remontów. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
Czy Zamawiajacy zgłasza do ubezpieczenia  budynki wyłączone z uzytkowania/pustostany? 
Jeżeli  tak  to wnoszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie zgłasza. 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
Wnosimy o informację na temat jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i 
wykonywane kopie zapasowe. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że dane archiwizację elektroniczną codziennie wykonuje program 
Cobian Backup, kopie zapasowe archiwizacji robione są mniej więcej raz w miesiącu. 
 
Pytanie 11: 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 



Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących  zabezpieczeń przeciw przepięciowych i 
sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że komputery w Urzędzie Gminy posiadają zasilacze awaryjne UPS. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie wskazać wszystkich 
istniejących zabezpieczeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych. 
 
Pytanie 12: 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
Wnosimy o udostępnienie listy użytkowników z miejscem użytkowania sprzętu 
elektronicznego w ramach projektu „Przeciwdziałanie w wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Ostrówek” 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych dane zostaną 
udostępnione po rozstrzygnięciu przetargu. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Proszę o podanie długości ulic i dróg  będących w zarządzie Zamawiającego,  z podziałem na 
utwardzone i gruntowe. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że długość dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych wynosi 
39,8 km w tym o nawierzchni bitumicznej 26,26 km oraz drogi gruntowe 13,54 km. 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. 
  
Pytanie 15: 
Dotyczy ubezpieczenia floty pojazdów 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w Załączniku 5 „Program Ubezpieczenia”, 
Punkt II „Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony”, Część II Zamówienia 
„Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia”, pkt. 1 (str. 44), poprzez 
dodanie: 
„nie dotyczy szkód kradzieżowych oraz wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na 
całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia”. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU 
Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność 



Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone 
do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy ubezpieczenia floty pojazdów 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w Załączniku 5 „Program Ubezpieczenia”, 
Punkt III „Ryzyka podlegające ubezpieczeniu”, Część II Zamówienia, Zakres ubezpieczenia 
AC/KR (str. 59), o treści: „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek 
lub bagaż” poprzez dodanie: „pod warunkiem jego właściwego załadowania i przewożenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 
Odpowiedź :  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 17: 
Dotyczy ubezpieczenia floty pojazdów 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie w Załączniku 5 „Program Ubezpieczenia”, Punkt 
III „Ryzyka podlegające ubezpieczeniu”, Część II Zamówienia, Zakres ubezpieczenia AC/KR 
(str. 59) części dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności:  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
- spowodowane przez osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu 
alkoholu, narkotyków, środków odurzających. 
- powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby nie posiadające uprawnień do 
kierowania pojazdem 
- gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU 
Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność 
Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone 
do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy ubezpieczenia floty pojazdów 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w Załączniku 5 „Program Ubezpieczenia”, 
Punkt III „Ryzyka podlegające ubezpieczeniu”, Część II Zamówienia, Zakres ubezpieczenia 
AC/KR (str. 59),  o treści: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową 
ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł..….” 
na:   
„koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% 
sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000 zł..….” 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19: 
Dotyczy ubezpieczenia floty pojazdów 



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o Zmianę zapisu w Załączniku 5 „Program Ubezpieczenia”, 
Punkt III „Ryzyka podlegające ubezpieczeniu”, Część II Zamówienia, Suma ubezpieczenia 
AC/KR (str. 60),  o treści: „amortyzacja części - zniesiona/wykupiona” poprzez dodanie: 
„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, 
elementach ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach 
układu wydechowego – uwzględnia się  indywidualne zużycie eksploatacyjne stosownie do 
stanu tych elementów”. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli wypowiedzenia (dot. 
majątku): 
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie 
automatycznie wznawiana na kolejne roczne okresy ubezpieczenia przez kolejne 3 lata. 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego 
okresu  rozliczeniowego/polisowego. 
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z 
tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; 
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki 
należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy 
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; 
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu 
rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej 
za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).  
c) na koniec 10 miesiąca trzeciego  okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; 
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu 
rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego  okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej 
za 34-miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 
miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego). 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli wypowiedzenia (dot. 
komunikacji): 
W przypadku szkód z OC i AC jeżeli szkodowość prosta (wypłacone odszkodowania + 
założona rezerwa szkodowa) w stosunku do składki przypisanej w badanym okresie nie 
przekroczy w ubezpieczeniu OC - 25% a w ubezpieczeniu AC - 35%, stawki pozostają bez 
zmian na kolejny rok trwania umowy generalnej. W przypadku przekroczenia  ww. 



wskaźników warunki umowy generalnej będą podlegały negocjacji, niezależnie od tego który 
wskaźnik zostanie przekroczony. 
Ustala się, że  analiza szkodowości (wypłacone odszkodowania oraz zawiązane rezerwy), 
liczona za 10 i 22  miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę,  będzie  
uwzględniać wszystkie szkody wypłacone oraz zawiązane rezerwy szkodowe,   zarówno 
przez Wykonawcę jak  i pozostałe zakłady ubezpieczeń (w przypadku posiadania przez 
klienta  poprzednich umów w  konkurencyjnym zu).  
Szkody i założone rezerwy będą podlegały doszacowaniu do pełnych 12 miesięcy. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22: 
Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy ( dotyczy wszystkich lokalizacji): 
a) obiektów budowlanych – przeglądy okresowe , data ostatniego przeglądu ,  
b) różnych  instalacji (np. elektrycznej , odgromowej, kominowej, wentylacyjnej i inne)  
zabezpieczeń p.poż -  hydranty zewnętrzne i wewnętrznej, gaśnice  
c) czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości (dotyczy 
wszystkich lokalizacji). 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że posiada wymagane przepisami aktualne przeglądy. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że nie występują nieprawidłowości.  
 
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie paragrafu nr 14  w Zał. nr 4 do SIWZ , Istotne 
Postanowienia Umowy  część I Zamówienia ? 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie paragrafu nr 13  w Zał. nr 4 do SIWZ , Istotne 
Postanowienia Umowy  część II Zamówienia? 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25: 
Czy Zamawiający dopuszcza w Części I Zamówienia  - Klauzule Obligatoryjne , zmianę 
treści Klauzuli Zalaniowej na treść: 
Wykonawca nie odpowiada za szkody: powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu lub 
deszczu nawalnego spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem 
dachu, ścian, okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich 
konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało 
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 
lub w przypadku braku zgody,  zmianę limitu odpowiedzialności z 100.000zł do 10.000zł  
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26: 



W odniesieniu do zapisów  w Części I Zamówienia  , A. Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej , litera l – odpowiedzialność za szkody (w tym szkody w środowisku) związanie z 
przewożeniem, składowaniem, segregacją oraz prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych – Wykonawca zwraca się pytaniem , czy treść klauzuli o brzmieniu 
poniżej stoi w sprzeczności z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia z w/w punktu SIWZ ? 
 
Wnioskowana treść  klauzuli: 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wyrządzone w związku z 
prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia w zakresie określonym w 
niniejszej klauzuli. 
 
Definicje 
§ 2 
1. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia należy rozumieć: 
1) bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – wysokie prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości, zgodnie ze 
znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie; 
2) data początkowa – data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w pierwszej 
umowie ubezpieczenia zawartej z Wykonawcą, obejmującej swym zakresem 
odpowiedzialność za szkody w środowisku, pod warunkiem jej nieprzerwanego 
kontynuowania lub inna ustalona w umowie ubezpieczenia; 
3) działania naprawcze – wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, 
podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia  
w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, w 
szczególności oczyszczanie gleby i wody, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych 
gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania 
równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych na danym terenie, zgodnie ze 
znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie; 
4) działania zapobiegawcze – działania podejmowane w związku  
ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem powodującym bezpośrednie zagrożenie szkodą 
w środowisku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia szkody, w szczególności 
wyeliminowanie lub ograniczenie emisji, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w 
ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 
5) emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności 
ubezpieczonego do powietrza, wody, gleby lub ziemi:  



a) substancje oraz ich mieszaniny lub roztwory, 
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, 
c) organizmy lub mikroorganizmy, 
zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie; 
6) szkoda w środowisku – negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana 
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez ubezpieczonego, zgodnie ze 
znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie; 
7) koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych - uzasadnione koszty poniesione za 
uprzednią zgodą Wykonawcy związane z koniecznością zapewnienia właściwego i 
efektywnego przeprowadzenia tych działań, w tym koszty: 
a) gromadzenia danych i oceny bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody 
w środowisku, 
b) opracowania i oceny projektów działań zapobiegawczych lub naprawczych, w tym 
projektów alternatywnych, 
c) przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, 
d) postępowania administracyjnego, 
e) postępowania cywilnego, 
f) egzekucji, 
g) nadzoru i monitoringu, 
h) odszkodowań przysługujących od ubezpieczonego władającemu powierzchnią ziemi za 
szkody wyrządzone na skutek prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, 
przysługujących tej osobie na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie; 
8) ubezpieczone koszty – koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych; 
9) wypadek ubezpieczeniowy – pierwsze udokumentowane stwierdzenie przez 
ubezpieczonego, organ ochrony środowiska lub inny podmiot bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 
 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 3 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i administracyjna 
ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku w 
przypadku powstania bezpośredniego zagrożenie szkodą w środowisku lub powstania szkody 
w środowisku wywołanej pojedynczym, zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem 
powstałym w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością określoną w 
umowie ubezpieczenia. 
2. Odmiennie niż stanowi § 7 ust. 7 OWU warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest 
zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub po dacie początkowej oraz 
zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. 
3. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność w przypadku, gdy 
bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zaistniały na 
gruntach stanowiących własność ubezpieczonego, najmowanych lub dzierżawionych przez 
niego, pod warunkiem, że grunty te zostały określone w umowie ubezpieczenia. 



4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność niezależnie od tego, czy koszty 
działań zapobiegawczych lub działań naprawczych ponosi ubezpieczony, czy też 
zobowiązany jest do ich zwrotu na żądanie organu ochrony środowiska lub innego podmiotu. 
 
Świadczenia 
§ 4 
1. Odmiennie niż stanowi § 13 ust. 2 OWU, do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 
dla niniejszej klauzuli, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu żądań, związanych z 
przeprowadzeniem działań zapobiegawczych lub naprawczych; 
2) zwrotu kosztów, podjętych przez ubezpieczonego działań po wystąpieniu szkody w 
środowisku, mających na celu ograniczenie szkody w środowisku, zapobieżenie kolejnym 
szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji 
elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, 
usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych 
czynników; 
3) zapłaty ubezpieczonych kosztów, do pokrycia których zobowiązany jest ubezpieczony 
wobec organu ochrony środowiska lub innego uprawnionego podmiotu z tytułu działalności 
określonej w umowie ubezpieczenia, na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, a 
także na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 
2. Wykonawca pokrywa także: 
1) uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Wykonawcą  
przez  ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody w 
środowisku; 
2) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: 
a) niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego 
w sporze prowadzonym w porozumieniu z Wykonawcą;  
b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie 
ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Wykonawca zażądał 
powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 
 
Wyłączenia odpowiedzialności 
§ 5 
1. Z zastrzeżeniem § 10 i 11 OWU, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy 
bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku powstały: 
1) przed datą początkową; 
2) z tytułu posiadania lub użytkowania statków i urządzeń powietrznych lub kosmicznych; 
3) z tytułu posiadania lub użytkowania instalacji morskich znajdujących się na morzu, pod 
jego dnem lub wodach przybrzeżnych, w tym w szczególności platform wiertniczych lub 
wszelkiego rodzaju rurociągów; 
4) z tytułu posiadania lub użytkowania zbiornika podziemnego, który nie został wskazany 
we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub o którego istnieniu Wykonawca nie 
wiedział przed zwarciem umowy ubezpieczenia; 
5) z tytułu posiadania lub użytkowania urządzeń lub instalacji do składowania odpadów lub 
ich utylizacji; 



6) z tytułu posiadania lub użytkowania podziemnych instalacji kanalizacyjnych 
znajdujących się na gruntach stanowiących własność ubezpieczonego, najmowanych lub 
dzierżawionych przez niego; 
7) wskutek umyślnego działania, a także świadomego naruszenia przez ubezpieczonego 
przepisów prawa lub decyzji administracyjnych lub postanowień organów władzy publicznej; 
8) wskutek bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku 
spowodowaną wskutek prowadzenia działalności zgodnej z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz na podstawie właściwych decyzji administracyjnych; 
9) wskutek użycia środków ochrony roślin lub nawozu pod każdą jego postacią podczas 
prowadzenia prac rolniczych;  
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty poniesione lub które miałyby zostać 
przeznaczone na udoskonalenie lub wymianę maszyn, urządzeń, instalacji należących do 
ubezpieczonego lub najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych przez niego. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 
wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie 
zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w 
SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub 
wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. 
 
Pytanie 27: 
Czy Zamawiający dopuszcza w dopuszcza w Części I Zamówienia  , Odpowiedzialność 
Cywilna – Ubezpieczenie OC zarządcy dróg publicznych wykreślenie części 
odpowiedzialności Wykonawcy tj.: 
- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zalaniem pasa drogowego przez wody 
stojące, wody płynące, wody gruntowe, wody pochodzące z topniejącego śniegu/ludu lub 
wypływające z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu 
niedozwolonego ubezpieczonego (jeżeli ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność), 
- odpowiedzialność za szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na 
powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na 
pasie drogi, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe w miejscach prowadzenia robót drogowych, w tym 
powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego 
zabezpieczenia robót drogowych, 
- odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, 
wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i 
przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z 
wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi 
techniczne lub technologiczne. 
Odpowiedź :  



Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 28: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości franszyz : 
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej , franszyza redukcyjna  z „brak” na  kwotę 
500zł oprócz czystych strat finansowych  
- dla sprzętu elektronicznego, franszyza redukcyjna  z „brak” na  kwotę 500zł    
- w ubezpieczeniu mienia od ognia,  franszyza redukcyjna  z „brak” na  kwotę 500zł  
- w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, franszyza redukcyjna z 
„brak” na  kwotę 200zł  
- w ubezpieczeniu AC komunikacyjnym, franszyza integralna z „brak „ na kwotę 300zł      
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29: 
Czy Zamawiający dopuszcza  w Części I Zamówienia -  Klauzule Obligatoryjne , zmianę 
treści Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji  na treść o brzmieniu : 
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 60 dni 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje: 
1) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu opuszczonym lub 
niewykorzystywanym przez okres dłuższy niż 60 dni; 
2) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących 
warunków: 
a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu 
technicznego, 
b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania, 
c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 
3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze 
względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki; 
4) do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 30: 
Czy Zamawiający dopuszcza  w Części I Zamówienia, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku zmianę treści zakresu „ Kradzież zwykła” wymienionego w SIWZ na 
treść Wykonawcy  o brzmieniu: 
„Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym 
na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
„kradzieży zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu 
ubezpieczenia (ryzyko nie dotyczy mienia wynoszonego na zewnątrz tych lokalizacji). Dla 



potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
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. 
Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. 
Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Franszyza redukcyjna: 500zł. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31: 
Czy Zamawiający może udzielić informację do Części I Zamówienia, Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego w części sprzętu elektronicznego użytkowanego przez gospodarstwa domowe 
w Gminie Ostrówek w zakresie: 
 Jakie są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwpożarowe oraz 
przeciwprzepięciowe w poszczególnych lokalizacjach? 
Kto prowadzi serwis i konserwację sprzętu? Czy serwis i konserwacja są prowadzone przez 
własne służby czy podmiot zewnętrzny, czy jest zawarta stała umowa serwisowa? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że sprzęty elektroniczne przekazane gospodarstwom domowym 
wyposażone są w listwy antyprzepięciowe. Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie 
precyzyjnie wskazać innych zabezpieczeń w poszczególnych lokalizacjach. Sprzęt podlega 
gwarancji na podstawie zawartej umowy. 
 
 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie 
internetowej: http://ostrowek.bip.gmina.pl/index.php?id=283 
 
 


