
Ostrówek, dn. 27.02.2020 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:    
Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z 
ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz, udziałów własnych, limitów 
odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia). 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że dotychczas ubezpieczał mienie w zakresie od ognia i innych 
zdarzeń losowych. Aktualnie, zgodnie z SIWZ Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie 
w zakresie od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres ochrony był 
zbliżony do określonego w SIWZ.  
 
Pytanie 2:   
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują 
przesłanki wyłączające lub 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. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają 
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w 
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
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 3:    
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy, przy okresie ubezpieczenia na 2 lub 3 lata z 
podziałem na roczne okresy rozliczeniowe, „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych 
Powodów” o treści: 
„Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego,  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Do ważnych powodów należą:  
1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia 
oddzielnie. 
Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy 
danego okresu rozliczeniowego - przekraczającą w odniesieniu do: ubezpieczenia: OC - 30%, 
pozostałych ubezpieczeń - 65%, 
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie 
jej przeprowadzenia, 
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia  
z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, 
4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności, 
5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem 
Ubezpieczyciela, 
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu 
Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.” 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4:  
Prosimy o podanie wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego budynków 
zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że dane dotyczące wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu 
technicznego budynków zostały podane w załączniku nr 6 do SIWZ. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że remonty przeprowadzane są na bieżąco zgodnie z potrzebami i 
możliwościami budżetowymi Gminy. Przykładowe ostatnie przeprowadzone remonty to: 
- 2019 r. wymiana dachu strażnica OSP Niemierzyn 
- 2019 r. remont ścian wewnętrznych (gipsowanie,malowanie) i wykonanie sufitu 
podwieszanego strażnica OSP Wola Rudlicka  
- 2019 r. wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, wydzielenie szatni 
OSP Nietuszyna 
- 2019 r. naprawa kominów Szkoła Podstawowa w Janowie 
 
Pytanie 5:  
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane 
przez Zamawiającego  wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.? 
Odpowiedź :  



Zamawiający informuje, że nie posiada/użytkuje/zarządza składowiskiem odpadów, 
wysypiskiem, sortownią odpadów lub biogazownią. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 
Pytanie 6:   
Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia 
na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, 
modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam 
prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają 
konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC 
adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na 
mienie osób trzecich/mienie otaczające? 
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. 
W związku z tymi pracami nie będzie niekorzystnego oddziaływania na mienie osób trzecich, 
mienie otaczające. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie trwania zamówienia możliwe jest 
prowadzenie innych inwestycji, których nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wymienić. W 
związku z tym nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pozostałe pytania. 
 
Pytanie 7:  
Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie 
przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że stan dróg gminnych jest zróżnicowany w zależności od ich 
lokalizacji- od złego do bardzo dobrego. Remonty prowadzone są na bieżąco zgodnie z 
możliwościami budżetowymi Gminy. W trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej 
przewidziane są m.in. następujące remonty: 
- 2020 r. Przebudowa drogi gminnej Okalew-Staropole 75 tys. zł 
- 2020 r. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych 50 tys. zł 
- 2020 r. Budowa drogi wewnętrznej rolniczej 800 tys. zł 
- 2020 r. Przebudowa drogi wewnętrznej Dymek – Pod Gaik 10 tys. zł 
- 2020 r.Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania 
pn. Remont drogi Powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina na odcinku Niemierzyn -
Skrzynno-Dębiec – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 550 tys. zł 
- 2022 r. Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek – Pod Gaik 380 tys. zł 
- 2023 r. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Gwizdałki 80 tys.zł 
 
Pytanie 8:    
Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje 
zgłoszone do ubezpieczenia. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały wskazane w SIWZ i załączniku nr 6 
do SIWZ. 
 
Pytanie 9:   



Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza 
do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury 
drogowej? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że w ramach ryzyka budowli zgłasza do ubezpieczenia m.in. drogi i 
chodniki wewnętrzne zgodnie z limitem określonym w SIWZ. Zamawiający informuje, że nie 
są przedmiotem ubezpieczenia drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele. 
 
Pytanie 10:  
Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu 
technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz  jak często 
dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie prowadzi się przeglądów bieżących stanu technicznego 
wskazanych budowli.  
 
Pytanie 11:  
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. 
wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12:  
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
1. budynki wyłączone z eksploatacji, 
2. pustostany, 
3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie 
zabezpieczenia. 
Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków 
wyłącznie do FLEXA? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie zgłasza budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów. 
Dane o stanie technicznym budynków Zamawiający podał w załączniku nr 6 do SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Pytanie 13:  
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiejkolwiek 
lokalizacji. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że po 1997 r. nie wystąpiły szkody związane z powodzią. 
 
Pytanie 14:  
Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w 
tym o szkodach, które zostały odmówione. 
Odpowiedź :  
Zamawiający poniżej uzupełnia informacje nt. przebiegu szkodowości z roku 2016 oraz 2017: 



1               20 031,05 zł 
mienie od ognia i innych zdarzeń losowych - 2 szkody w wyniku 
wyładowań atmosferycznych/przepięć

2                   181,81 zł szyby - 1 szkoda polegająca na pęknięciu szyby

3                   384,63 zł 
OC ogólne - 1 szkoda - uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej w 
wyniku uderzenia kamieniem

1                   324,72 zł 
sprzęt elektroniczny - 1 szkoda polegająca na uszkodzeniu 
monitora

2016

2017

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie prowadzi ewidencji odmówionych szkód a 
zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat zostało wykazane w załączniku nr 6 do 
SIWZ. 
 
Pytanie 15:  
Wnioskujemy o podanie liczby kilometrów dróg w zarządzie Zamawiającego. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że liczba kilometrów w zarządzie Zamawiającego została podana w 
SIWZ i wynosi 42 km. 
 
Pytanie 16:  
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód 
rzeczowych w ubezpieczeniu OC za drogi. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach 
Zamawiającego. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że wykaz pojazdów znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 18:  
Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek 
pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie posiada basenu/pływalni. 
 
Pytanie 19:  
Prosimy o potwierdzenie, że  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie 
mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych 
(wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z 
administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot 
mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z 
wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności: 
1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 
2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej lit. w). 



Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 21:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tyt. użytkowania 
pojazdów szynowych. Kto odpowiada za utrzymanie infrastruktury kolejowej, kto nią  
zarządza, kto użytkuje kto jest jej operatorem, kto odpowiada za jej utrzymanie, jakie 
czynności są wykonywane w ramach ww. infrastruktury 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 22:  
Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element 
transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że jest zarządcą dróg publicznych zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych oraz wynikającą z innych przepisów prawa. Jednocześnie Zamawiający posiada i 
użytkuje flotę pojazdów wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 23:   
Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami: 
1) Prosimy o podanie przychodów rocznych z tytułu działalności polegającej na zarządzania 
nieruchomościami należącymi do osób trzecich. 
2) Prosimy o podanie przychodów rocznych tytułu prowadzenia działalności  polegającej na 
usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich (w tym wspólnot 
mieszkaniowych). 
3) Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej 
z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących 
działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 listopada 2014  roku w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących 
działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - nadwyżka nad 
ubezpieczenie obowiązkowe. 
4) Prosimy o podanie liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw 
szkodowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  oraz 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z 
zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za ostatnie 5 lat. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że 
1) Nie uzyskuje przychodów z tytułu działalności polegającej na zarządzaniu 
nieruchomościami należącymi do osób trzecich. 
2) Nie prowadzi działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
osób trzecich. 
3)  Zamawiający odsyła do pkt 2) 
4)  Brak szkód 
 
Pytanie 24:   
Prosimy o uzupełninie szkodowości w ubezpieczeniu OC za pełne 5 lat + ostatni rok aktualnej 
ochrony wg. stanu szkód „na dzień” 21.02.2020r. 
Odpowiedź :  



Zamawiający poniżej uzupełnia informacje nt. przebiegu szkodowości z roku 2016 oraz 2017: 

1               20 031,05 zł 
mienie od ognia i innych zdarzeń losowych - 2 szkody w wyniku 
wyładowań atmosferycznych/przepięć

2                   181,81 zł szyby - 1 szkoda polegająca na pęknięciu szyby

3                   384,63 zł 
OC ogólne - 1 szkoda - uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej w 
wyniku uderzenia kamieniem

1                   324,72 zł 
sprzęt elektroniczny - 1 szkoda polegająca na uszkodzeniu 
monitora

2016

2017

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat 
zostało wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ i są aktualne na dzień 21.02.2020 r. 
 
Pytanie 25:  
Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak 
jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek 
okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien 
wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat zostało 
wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ. W zestawieniu wykazano również szkody z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający informuje, że aktualnie nie ma innych roszczeń 
zgłoszonych do Zamawiającego oraz nie ma wiedzy o szkodach, z tytułu których mogą zostać 
zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
 
Pytanie 26:  
Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC zakłada franszyzy, 
jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu 
ubezpieczenia z osobna. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że wykaz szkodowości w ubezpieczeniu OC zakłada obowiązującą 
w ostatnich 3 latach franszyzę integralną w wysokości 1000 zł z tyt. czystych strat 
finansowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie nie wystąpiły 
szkody z tyt. czystych strat finansowych. 
 
Pytanie 27:  
Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty 
powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że podany w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz szkodowości został 
przygotowany na podstawie daty powstania szkody. 
 
Pytanie 28:  
Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniu OC. 
Jeśli to możliwe, prosimy o tabele excel „szkoda po szkodzie” z opisem czego dotyczy dana 
szkoda + daty powstanie i daty wypłaty + kwota wypłaty rezerwy. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat zostało 
wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ. W zestawieniu wykazano również szkody z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej.  
 
Pytanie 29: Prosimy o potwierdzenie/podpisanie oświadczenia, (w przypadku Klientów 
bezszkodowych w ubezpieczeniu OC): „Brak szkód oznacza: brak jakichkolwiek roszczeń 



zgłoszonych do Ubezpieczonego, brak jakichkolwiek  okoliczności, o których Ubezpieczony 
wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać 
zgłoszone roszczenia w przyszłości.” 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat zostało 
wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ. W zestawieniu wykazano również szkody z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający informuje, że aktualnie nie ma innych roszczeń 
zgłoszonych do Zamawiającego oraz nie ma wiedzy o szkodach, z tytułu których mogą zostać 
zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
 
Pytanie 30:  
W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami 
prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli OWU przewidują… na drodze, to”, oraz prosimy 
wprowadzenie następującego zapisu: 
Ubezpieczony jest obowiązany do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w 
ciągu 72 godzin, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na 
piśmie wiadomości, 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego”. 
Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ Jeżeli ogólne warunki 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których 
musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to 
zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od 
powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się 
szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o 
których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o 
szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne 
zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni. 
Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej 
terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 
przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym 
miejscu po określonych powyżej terminach. 
 
Pytanie 31:  
Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty 
oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje 
dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 
latach. 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że stan dróg gminnych jest zróżnicowany w zależności od ich 
lokalizacji- od złego do bardzo dobrego. Remonty prowadzone są na bieżąco zgodnie z 
możliwościami budżetowymi Gminy. W trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej 
przewidziane są m.in. następujące remonty: 
- 2020 r. Przebudowa drogi gminnej Okalew-Staropole 75 tys. zł 



- 2020 r. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych 50 tys. zł 
- 2020 r. Budowa drogi wewnętrznej rolniczej 800 tys. zł 
- 2020 r. Przebudowa drogi wewnętrznej Dymek – Pod Gaik 10 tys. zł 
- 2020 r.Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania 
pn. Remont drogi Powiatowej nr 4529E Krzeczów - Emanuelina na odcinku Niemierzyn -
Skrzynno-Dębiec – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 550 tys. zł 
- 2022 r. Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek – Pod Gaik 380 tys. zł 
- 2023 r. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Gwizdałki 80 tys.zł 
 
Pytanie 32:  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, 
Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody: 
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane 
wadliwie przez Ubezpieczonego, 
3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,  
4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
5) powstałe w wyniku utraty dokumentów 
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 33:  
Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe 
będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia 
lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie 
art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 
a) związanych z zarządzaniem drogami. 
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego 
akceptowalnego limitu. 
Odpowiedź :  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za 
szkody związane z zarządzaniem drogami, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem 
wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez 
jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc).  
Punkt 4.36 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w 
załączniku nr 5 do SIWZ przyjmuje następującą treść: 
odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub 
braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego 
imieniu funkcjonariusza publicznego, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 



5) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu 
funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał 
korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 
limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł z 
podlimitem w wysokości 100 000,00 zł dla szkód związanych z zarządzaniem drogami. 
 
Pytanie 34:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie 
dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, 
szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 35:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w 
związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 
innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że nie posiada/użytkuje/zarządza składowiskiem odpadów, 
wysypiskiem, sortownią odpadów lub biogazownią. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 
Pytanie 36:  
Jeżeli Zamawiając nie potwierdza powyższego to prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania: 
a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem 
wysypiska/składowiska śmieci; 
b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 
c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane 
obecnie; 
d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie; 
e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym 
czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy); 
f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 
kompostowanie, inne); 
g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 
związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli 
tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie 
sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 
wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 
Odpowiedź :  
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 36. 
 
Pytanie 37:    



Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, 
lotniczych. 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 38:   
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 
naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 
naturalnym. 
Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 39:  
Dotyczy zapisu: „ koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie że ochrona w tym zakresie 
dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.   
Odpowiedź :  
Zamawiający nie potwierdza.  
 
Pytanie 40:  
Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w 
jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile? 
Odpowiedź :  
Zamawiający informuje, że nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe oraz nie ma pustostanów. 
 
Pytanie 41:  
Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd 
wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie planuje. 
 
Pytanie 42:  
Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 43:  
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na 
podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 44:  
Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości 
składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku 



podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie 
oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą 
zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy 
gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 45:  
Prosimy o wykreślenie w poniższym zapisie ostatniego zdania tj. zmianę zapisu na: 
„odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym 
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności. Kwestia regresu 
jest uregulowana w obligatoryjnej Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu (zapisy w opisie 
przedmiotu ubezpieczenia i tej Klauzuli nie są tożsame i mogą rodzić wątpliwości 
interpretacyjne). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że w 
pierwszej kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna Klauzula odstąpienia od prawa 
do regresu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w pierwszej 
kolejności będzie mieć zastosowanie obligatoryjna klauzula odstąpienia od prawa do regresu. 
 
Pytanie 46:  
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej,  w szczególności: 
• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych  i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 47:  
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 
zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, 
że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 48:  
Czy w obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce szkody 
spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które 
lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych 
odszkodowań. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie wystąpiły. 
 
Pytanie 49:  



Prosimy o podanie informacji odnośnie stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że dane dotyczące rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego 
budynków zostały podane w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 50:  
W związku z wystąpieniem szkód w ostatnich latach (zalanie, silny wiatr, wyładowania 
atmosferyczne) prosimy o informację jakie działania zostały podjęte, które pozwoliłyby 
ograniczyć występowanie tego typu szkód. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach wystąpiły tylko dwie takie szkody. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że  przeprowadza okresowe przeglądy stanu 
technicznego. 
 
Pytanie 51:  
Czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone 
do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że takie obiekty są zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone. 
 
Pytanie 52:  
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o 
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 
upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 53:  
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów 
przeprowadzonych remontów, przeglądów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przygotować dokładnego wykazu wszystkich 
przeprowadzonych remontów, przeglądów dla budynków starszych niż 50 lat.  
 
Pytanie 54:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków 
starszych niż 50 lat. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 55:  
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty 
(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ 
przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów 
prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość) 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że prowadzi PSZOK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na 
PSZOKU nie ma budynków, maszyn – istnieje jedynie miejsce na składowanie odpadów w 
kontenerach podstawianych przez firmę odbierająca odpady. 
 



Pytanie 56:  
Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, 
prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy 
zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do 
zakresu FLEXA. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi. 
 
Pytanie 57:  
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 58:  
Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem 
pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty 
małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wskazał w SIWZ limit odpowiedzialności z tyt. ubezpieczenia budowli na 
pierwsze ryzyko. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić 
precyzyjnej odpowiedzi nt. łącznej wartości. We wnioskowanym okresie ubezpieczenia dane 
o które prosi Wykonawca mogą się zmieniać. 
 
Pytanie 59:  
Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych 
do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 60:  
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z 
włamaniem  i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o 
potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w 
SIWZ 
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 w SIWZ to automatycznie 
zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 61:  
Prosimy o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na następującą:  
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny 
okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może 
wypowiedzieć umowę  w przypadku, gdy  
1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o 
wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres 
ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60% 



2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalone w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 
odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku 
ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez 
Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia. 
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w 
celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 62:  
Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie z klauzul 
obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 63:  
Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ ubezpieczenie assistance nie jest przedmiotem 
zamówienia. 
 
Pytanie 64: Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych 
państw Europy: 
• Turcja (azjatycka część) 
• Rosja (azjatycka część) 
Odpowiedź:  
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 63. 
 
Pytanie 65:  
Prosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu 
dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 66:  
Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach 
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. 
 
Pytanie 67:  
Czy Zamawiający planuje zakupić  w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł ? 
Jeśli tak to ile? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że planowany jest zakup średniego samochodu pożarniczego dla 
OSP w Skrzynnie. 
 
Pytanie 68:  
Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy 
podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat 



we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest 
szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte 
ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) 
miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat; 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat 
ubezpieczał mienie w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; aktualnie jest to 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 69:  
Czy Zamawiający w okresie ostatnich  3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic; 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczał mienie w zakresie od ognia i 
innych zdarzeń losowych; aktualnie jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że zakres ochrony był zbliżony do określonego w SIWZ. 
 
Pytanie 70:  
Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic; 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 71:  
Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 
w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy 
o ich wskazanie; 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczał mienie w zakresie od ognia i 
innych zdarzeń losowych; aktualnie jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że zakres ochrony był zbliżony do określonego w SIWZ. 
 
Pytanie 72:  
Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC zastosowanie miała franszyza integralna w 
wysokości 1000 zł z tyt. czystych strat finansowych. 
 
Pytanie 73:  
Prosimy o informację nt. rodzaju i przyczyn szkód; 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zestawienie przebiegu szkodowości z ostatnich 3 lat zostało 
wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 74:  
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak  i 
Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie 
potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy 
szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat; 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 



 
Pytanie 75:  
Ubezpieczenie PSZOK: 
1. Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, 
2. Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 
3. Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
4. Jak są magazynowane: 
4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 
4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne, 
5. Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo 
z Zamawiającym), 
6. Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenia OC, 
7. Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 
8. Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że: 
1. na terenie gminy nie ma wysypiska/składowiska odpadów 
2. PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu od 2013 r. 
3. PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
4-1/ nie są magazynowane odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, 
tonery drukarskie), 
4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne są składowane w PSZOK w oddzielnym pojemniku 
podstawionym przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Ostrówek 
5. PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego  
6. PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego  
7. ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, 
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 
8. 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.  
Jednocześnie zamawiający informuje, że nie posiada regulaminu PSZOK. 
 
Pytanie 76:  
Jaka jest Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy o nr rej. EWI8Y07 (poz. 21 wykazu 
pojazdów)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że jest to beczka asenizacyjna do wywozu nieczystości ciekłych o 
poj. 5 000,00 litrów 
 
Pytanie 77:  
Czy budynki Urzędu Gminy: pawilon Namysłów, klub Milejów, ośrodek zdrowia (poz. 2,3,4) 
są użytkowane? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 78:  



Czy budynki Urzędu Gminy: pawilon Namysłów, klub Milejów, ośrodek zdrowia (poz. 2,3,4) 
są zabytkowe? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie są. 
 
Pytanie 79:  
Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia 
przepisy p. poż.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 80:  
Jaka jest suma gwarancyjna OC zarządcy dróg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, w przypadku rozszerzeń zakresu 
ubezpieczenia OC, gdzie nie zostały określone odrębne limity odpowiedzialności, 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do wysokości sumy gwarancyjnej, tj. do 1 000 000,00 
zł. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i są wiążące, zatem należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. 
 


