
Ostrówek, dn. 02.03.2020 r. 
 
 

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

nieograniczonego.   
 
Nazwa zadania:  Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie 
pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i 
pasażerów. 

 
Zamawiający: 
Gmina Ostrówek 
Ostrówek 115 
98-311 Ostrówek 
 
Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 
Wykonawców: 
 
Pytanie 1:  
Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego  przeznaczenia . 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 
pozwolenia wraz z określeniem  ich przyczyny 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza w odniesieniu do budynków, które zgodnie z przepisami prawa 
wymagają pozwolenia na użytkowanie stosownego do aktualnego przeznaczenia . 
 
Pytanie 2:   
Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że przeprowadza wymagane przepisami przeglądy. 
 
Pytanie 3:  
Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają 
zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami . 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków są zgodne z 
przepisami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zabezpieczenia zostały wskazane w 
załączniku nr 6 do SIWZ. 
 



Pytanie 4:  
Prosimy o potwierdzenie , że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i 
przeglądy . W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że posiada wymagane przepisami aktualne przeglądy. 
 
Pytanie 5:   
Prosimy o potwierdzenie , że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki wyłączone z 
eksploatacji  ,przeznaczone do rozbiórki . 
Wnioskujemy o wyłączenie  o budynków przeznaczonych do rozbiórki z ochrony 
ubezpieczeniowej .W przeciwnym wypadku , prosimy o wskazanie lokalizacji , sum 
ubezpieczenia na poszczególne budynki oraz informację w jaki sposób zostały zabezpieczone 
budynki , czy odłączone zostały media i źródła zasilania , czy są dozorowane i ogrodzone . 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat 
wystąpiła powódź , lub lokalne podtopienia . 
Jeżeli tak  to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła , informację na temat 
wysokości poniesionych  strat  oraz zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 1 000 000,00 
zł , lub inny akceptowalny przez  Zamawiającego 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania 
mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość 
poniesionych w wyniku tego zdarzenia strat . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie wystąpiła. 
 
Pytanie 7:  
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 
przedmiotowego Zamówienia  , które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
programem   określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji , szacowanej wartości 
inwestycji  oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że obecnie nie są prowadzone prace remontowe. 
Zamawiający informuje, że planuje: 
- położenie kostki brukowej OSP Ostrówek w 2020 r. 50 tys. 
- modernizację sali widowiskowej GOUKIS 40 tys. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie trwania zamówienia możliwe jest 
prowadzenie innych inwestycji, których nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wymienić.  
 
Pytanie 8:   
Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi , 
mosty ,  wiadukty , tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie : 
- ich łącznej wartości ( w w/w grupach ) . 
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia  , podaniem 
długości , konstrukcji itp 
 ( w w/w grupach) 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że w ramach ryzyka budowli zgłasza do ubezpieczenia na pierwsze 
ryzyki m.in. drogi i chodniki wewnętrzne zgodnie z limitem określonym w SIWZ. 



Zamawiający informuje, że nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele. 
 
Pytanie 9:   
Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów , 
sortownią odpadów  lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów   . 
Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji : 
-gdzie się znajduje , adres 
-od kiedy funkcjonuje 
-na jak dużym obszarze funkcjonuje 
-co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie 
- opis funkcjonowania PSZOK 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
- PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Ostrówek na terenie działki nalężącej do Gminy 
Ostrówek nr 437/6     
- funkcjonuje w obecnym miejscu od 2013 r. 
- zajmuje powierzchnię  ok.100 m² na której ustawione są pojemniki metalowe – kontenery 
KPP 5 i KPP 7 metalowe na magazynowanie selektywnie odpadów 
- PSZOK sąsiaduje z jednej strony z zabudową domków jednorodzinnych, z drugiej strony z 
drogą i pozostałe strony Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
- PSZOK funkcjonuje na wyznaczonym ogrodzonym placu na którym ustawione są pojemniki 
do segregacji odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Odpady z PSZOKu odbierane są 
przez firmę obsługującą  Gminę Ostrówek po zgłoszeniu ich napełnienia przez pracownika 
Gminy 
 
Pytanie 10:  
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy 
.W przeciwnym wypadku  prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia  , 
na jakim budowa jest etapie ,   co pozostało do wykonania , kiedy planowane jest zakończenie 
prac itp. 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 11:  
Prosimy o informację , czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem . 
Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów , konstrukcję  i ich lokalizację. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że posiada m.in. namioty, które są przedmiotem ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk na pierwsze ryzyko z sumą ubezpieczenia 5 000 zł w jednym 
okresie ubezpieczenia. Namioty są użytkowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb 
Gminy. 
 
Pytanie 12:  
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i 
akceptację poniższego zapisu : 
„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że : 
-    prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku  
- nie dotyczy remontu dachu 



– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub 
innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie” . 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13:  
KL. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód  w wysokości 20 
000,00 zł – 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14:  
Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa 
pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się 
mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami  
i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
Odpowiedź :  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 15:  
Kl .transportowania -prosimy o włączenie do klauzuli poniższych zapisów : 
Klauzula postojowa  
a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach 
strzeżonych lub w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych  
b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 
niniejszej klauzuli możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z 
następujących okoliczności: 
- Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu  
- Z awarii eksploatacyjnej pojazdu  
- Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy  
- Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub 
skorzystania z toalety na stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z 
transportem.  
- Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców. 
- Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający 
obowiązany jest do maksymalnego, możliwego wdanej sytuacji zabezpieczenia środka 
transportu oraz przewożonego ładunku, przez co rozumie się:  
-  Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym i dopuszczonym  odpowiednimi 
przepisami.  
- dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom 
trzecim  
- . zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych  
i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.  
c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b  spoczywa na Ubezpieczającym.  
d). Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w 
pkt a, b oraz c nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy,  
Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają:  
- Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika  
z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.  
Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego 
wyposażenia, uniemożliwiające dowiezienie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca 
przeznaczenia i/łub w stanie, W jakim ładunek został nadany do przewozu. 



Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16:  
Kl. katastrofy budowlana – prosimy  o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż  
Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych  
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że katalog wyłączeń został wskazany w klauzuli.  
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub 
remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę, 
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,  
3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym  wyłączeń w u ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk   i wprowadzenie dodatkowo poniższych  wyłączeń 
odpowiedzialności : 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :  
1. powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przypływu lub 
tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży; 
 3. powstałych wskutek zalania środków obrotowych lub mienia powierzonego, które 
składowane było w pomieszczeniach podziemny   kondygnacji, jeśli materiały lub produkty 
nie były składowane na paletach  półkach lub stelażach na wysokości co najmniej dziesięć 
centymetrów od poziomu podłogi, chyba że do szkody doszło w wyniku zalania z góry; 
4.  powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii   elektrycznej, 
cieplnej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń 
klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn 
tkwiących wewnątrz tyh  przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią 
przyczyną  ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone 
z zakresu ubezpieczenia; 
6. powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem),oszustwa, rabunku, 
sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu 
lub wymuszenia; 
 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
1) sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, 
chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone; 
2) drzewostany, rośliny na pniu, uprawy (w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, 
inspektach); 
3) przeterminowane lub wycofane z obrotu środki obrotowe; 
7) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz 
znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające 
warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru 
technicznego); 
8) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji; 
9) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, 
telegraficzne, światłowodowe i inne)., linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem 



przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z 
tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości 
większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli; 
10) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki 
wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze, studnie; 
nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne; 
12) w środkach obrotowych wskutek awarii urządzeń chłodniczych; 
 
 Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte: 
1) jakiekolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych 
stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe 
przewidziane umową; 
2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów 
wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac 
remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem 
ubezpieczenia 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że katalog wyłączeń został wskazany w SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że część wyłączeń wskazanych w pytaniu powiela 
się z wyłączeniami wskazanymi w SIWZ. 
 
Pytanie 18:  
Kl. likwidacyjna – dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i 
potwierdzenie , że w przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata nastąpi według 
wartości rzeczywistej . 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19:  
Kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – prosimy o zmianę zapisów 
SIWZ  I wykreślenie zapisu że: 
po przeprowadzeniu lustracji , Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia 
zabezpieczeń ponad te które wynikają z przepisów prawa  lub są określone w OWU „ 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20:  
KL. wypowiedzenia umowy – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopisanie wyłączenia  
- zmiana umowy reasekuracyjnej wykonawcy 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21:  
Kl. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie -prosimy o potwierdzenie , że klauzula nie 
dotyczy limitów i sum w systemie PR 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. Klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na sumy 
stałe. 
 
Pytanie 22:  
Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody  
spowodowane działalnością człowieka . 



Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że zgodnie z wyłączeniami wskazanymi w SIWZ, wyłączone są 
szkody wynikające z osuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka 
 
Pytanie 23:  
Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty , zbiory muzealne . 
Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość 
ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie . 
 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone. 
 
Pytanie 24:  
Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej 
wartości 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić wartości lokalizacji o najwyższej sumie 
ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane dotyczące wartości mienia 
zostały podane w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 25:  
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia na kompleks Kulturalno-rekreacyjny w Ostrówku w wysokości 100 
000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną w 
wysokości 10% nie mniej niż 500,00 zł 
Prosimy również o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26:  
Prosimy o informację czy Kompleks kulturalno – rekreacyjny jest użytkowany cały rok , czy 
tylko sezonowo . Czy jest dozorowany , ogrodzony . Jeśli tak to czy jest to dozór 24 h , 
monitoring itp. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że kompleks jest użytkowany przez cały rok – monitorowany i 
ogrodzony. 
 
Pytanie 27:  
Prosimy o potwierdzenie , czy odcinek linii kablowo – napowietrznej w Rudzie znajduje się 
w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonych budynków/budowli 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii kablowo – napowietrznej w 
Rudzie.  
 
Pytanie 28:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez 
masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  
związanych  ze sportami motorowymi , motoro- wodnymi i lotniczymi , sportami 
ekstremalnymi . 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 



Pytanie 29:  
Prosimy o potwierdzenie , że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w 
związku z posiadaniem , użytkowaniem , zarządzaniem , administrowaniem wysypiskiem 
śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , spalaniem , 
utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że ochrona obejmuje szkody związane z przewożeniem, 
składowaniem lub przetwarzaniem odpadów w związku z prowadzeniem punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpowiedzialności na podstawie przepisów 
Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Transportem odpadów 
zajmuje się firma odbierająca odpady z terenu Gminy Ostrówek. 
 
Pytanie 30:  
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych,  prosimy  o potwierdzenie, że 
Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia: 
- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 
też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek);  
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
-  powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, 
planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, 
opiniowaniu; 
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z 
prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw 
autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, 
poręczeń lub gwarancji;  
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 
podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub 
zaniechania czynności kontrolnych; 
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania 
z nich;  
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych;  
- związane ze stosunkiem pracy;  
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 
-  będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że katalog wyłączeń z tyt. ubezpieczenia czystych strat finansowych 
został wskazany w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli dla danego 
rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia 
określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i 
ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli 
nie mają zastosowania. 
 
Pytanie 31:  
Odpowiedzialność za czyste straty będące wynikiem wydania , lub braku wydania aktu 
normatywnego , prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządy 



terytorialnego – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 250 000,-  zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 32:  
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej ustawowej. 
Odpowiedź :  
Zmawiający informuje, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w związku z 
prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych 
dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego bez 
umownego przejęcia lub rozszerzania odpowiedzialności. 
 
Pytanie 33:  
Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały 
zastosowanie OWU  OC działalności wykonawcy  . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. 
 
Pytanie 34:  
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,-  na OC 
wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 35:  
Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych . 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 36:  
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym , kontrolowanym , 
chronionym przez Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego. 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 20 000,- zł 
na jeden wypadek i 100 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w 
wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 37:  
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym , kontrolowanym , 
chronionym przez Ubezpieczonego biżuterii , gotówki i dokumentów  
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000,- zł 
na jeden wypadek i 10 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w 
wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 38:  



Prosimy o doprecyzowanie na czym polega wskazana do ubezpieczenia OC działalność  
polegająca na zbieraniu , przetwarzaniu odpadów . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że odbiera odpady mieszkańców. Transportem odpadów zajmuje się 
firma obsługująca odbiór odpadów z terenu Gminy Ostrówek. Odpady z PSZOKu odbierane 
są przez firmę obsługującą  Gminę Ostrówek po zgłoszeniu ich napełnienia przez pracownika. 
 
Pytanie 39:  
Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony z tytułu OC nie będzie obejmował działalności 
związanej z prowadzeniem wysypiska śmieci , sortowni odpadów i jakąkolwiek formą 
przetwarzania odpadów . 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że ochrona obejmuje szkody związane z przewożeniem, 
składowaniem lub przetwarzaniem odpadów w związku z prowadzeniem punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpowiedzialności na podstawie przepisów 
Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Transportem odpadów 
zajmuje się firma obsługująca odbiór odpadów z terenu Gminy Ostrówek. 
 
Pytanie 40:  
Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony OC nie będzie obejmował transportu odpadów 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że ochrona obejmuje szkody związane z przewożeniem, 
składowaniem lub przetwarzaniem odpadów w związku z prowadzeniem punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpowiedzialności na podstawie przepisów 
Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Transportem odpadów 
zajmuje się firma obsługująca odbiór odpadów z terenu Gminy Ostrówek. 
 
 
Pytanie 41:  
Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści 
          Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:    
1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek 
danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z 
fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt 
komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów 
komputerowych lub oprogramowania,  
2.  nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt 
komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej 
utraty lub fizycznego uszkodzenia.  
Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie 
jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie 
sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty 
lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek 
postanowienia niniejszej umowy. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że klauzula IT została 
opisana w SIWZ. 
 
Pytanie 42:  
Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały 
zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy . 
Odpowiedź :  



Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. 
 
Pytanie 43: 
Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu 
sprzętu przenośnego 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 44:  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia  06.03.2020 r 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i są wiążące, zatem należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. 
 


