
 

 

 

 

  
 Wykonawcy  

którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia  

w nw. postępowaniu 
 
 
 
 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
 
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 1. 
 
Procedura likwidacji szkód 
 
Pytanie nr 1: 
 
Proszę o wykreślenie poniższych klauzul: 
 
KLAUZULA EIB 65 A 
KLAUZULA EIB 65 B 
 
Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o która wnioskuje Wykonawca. 
 
Ubezpieczenie mienia 
 
Pytanie nr 2: 

Proszę 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; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Ad 2. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie obiekty wraz z instalacjami zgłoszone do 
ubezpieczenia poddawane są przeglądom wynikającym z litery prawa budowlanego, 
p.pożarowego, ochrony środowiska, energetycznego.  
 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny . 
 
Ad 3. Zamawiający potwierdza, iż wszystkie obiekty posiadają pozwolenie na użytkowanie. 
 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o udostępnienie poniższego: 
- Aktualna  IBP (pełna treść) 
- Aktualne protokoły przeglądu instalacji odgromowej , 
- Aktualne protokoły przeglądu hydrantów zewnętrznych,  
- Opis procesu technologicznego, 
- Proszę o udostępnienie  protokołów przeglądu instalacji detekcji gazu i oparów. 
- Protokoły przeglądu pozostałych urządzeń ppoż. 
- Dotyczy suszarni osadów ściekowych – czy istnieje udokumentowana procedura usuwania pyłów. 
Proszę o opis. 
- Dotyczy suszarni osadów ściekowych – czy instalacja zraszaczowa jest sprawna i należycie 
konserwowana? Jak często w roku? 



 

 

 

 

 
A ponadto: 
 
Dotyczy suszarek, proszę o poniższe informacje: 
- typ, producent, wiek  
- czy eksploatacja jest prowadzona na oleju referencyjnym ?  
- częstotliwość badania parametrów oleju termalnego oraz stan jego zanieczyszczenia ?  
- czy jest zabudowany system monitorujący wytężenie silnika suszarki ? jakie są wartości graniczne 
(poniżej obciążeń maksymalnych silnika) które nie powinny być przekraczane. Czy system SCADA 
rejestruje  przekroczenia w sposób ciągły?  
- jak są monitorowane graniczne wartości obciążenia suszarki  dot. monitoringu obciążenia 
wewnętrznego urządzenia za pomocą wag sprężynowych 
- kiedy był przeprowadzony monitoring stanu technicznego urządzenia / remont kapitalny?  
 
Dotyczy silników proszę o poniższe informacje: 
- udostępnienie dokumentacji DTR zawierającej informacje ogólne oraz warunki konserwacji dobrane w 
sposób odzwierciedlający realne parametry pracy oraz parametry gazu zasilającego silniki.  
- parametry gazu wskazane przez dostawcę siników kogeneracyjnych  i ich zgodność z paliwem 
otrzymywanym z oczyszczalni  
- w jaki sposób jest realizowany okresowy zautomatyzowany monitoring parametrów gazu zasilającego 
silniki kogeneracyjne, jakie   parametry gazu na instalacji kogeneracyjnej są objęte monitoringiem? Ile 
razy na dobę prowadzony jest pomiar? Proszę także o przesłanie protokołów z pomiarów. 
- parametry podstawowe tj. producent, typoszereg, wiek, rok i miesiąc zabudowy i liczba uruchomień  
silników, liczba rozruchów gorących, zimnych (w poszczególnych latach), łączna liczba 
przepracowanych godzin oraz o ile są wyróżniane godzin ekwiwalentnych, ostatnie remonty kapitalne 
oraz ostatnie remonty -  wraz z zakresami  
- badanie oleju silników kogeneracyjnych – opis, kryteria wymiany i oceny jakości, ostatnie protokoły 
 
Dotyczy BIOGAZU: 
- proszę o informację, czy budynek biogazowni stanowi oddzielna strefę pożarową, 
- proszę o przesłanie oceny zagrożenia wybuchem dla biogazowni 
- czy instalacje w strefie zagrożonej wybuchem wykonano w standardzie EX, 
- gdzie zainstalowano system detekcji metanu (biogazownia), czy obiekt jest wyposażony w wentylację 
mechaniczną z zasilaniem awaryjnym, 
- proszę o informację, czy biogazownia została wyposażona w pochodnie przeznaczoną do awaryjnego 
spalania biogazu, 
- czy zainstalowano systemy odciążające wybuch, klapy zwrotne, itd ( jeśli tak to gdzie), 
- proszę o informację, czy prowadzone jest oczyszczanie (metoda oczyszczania) biogazu oraz badanie 
jego składu. 
 
Ad 4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe w/w obiekty jak i cały kompleks pozostałych 
obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie wraz z całą infrastrukturą wybudowano w 
2013 r w ramach projektu i pozyskaniu m.in. funduszy unijnych. W związku z powyższym wszelkie 
operacje wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poparte stosowną 
dokumentacją jak i odbiorami po zakończeniu inwestycji przez organy zewnętrzne . Proszę zatem 
przyjąć, iż zachowano wszelkie standardy w tym zakresie. Projekt został rozliczony w całości.   
 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępnił częściową dokumentację, o którą wnioskuje 
Wykonawca poprzez jej   wysłanie na e-mail Wykonawcy. Z uwagi na wrażliwy charakter 
informacji o której mowa powyżej Zamawiający nie przewiduje umieszczenie ww. dokumentacji 
na stronie internetowej postępowania. Dostęp do informacji jest możliwy dla innych 
potencjalnych Wykonawców w przypadku kontaktu mailowego/telefonicznego z Zamawiającym 
(osoby do kontaktu wskazane w SIWZ). 
 
Ubezpieczenie AR 
 
Pytanie nr 5: 

Proszę o wskazanie wartości dla poniższej pozycji: 



 

 

 

 

j)mienie zabytkowe lub o charakterze zabytkowym 
 
Ad 5. Zamawiający informuję, że mienie o charakterze zabytkowym zostało wskazane w 
załączniku nr 5 do SIWZ i stanowi takie mienie wieża cieśnień przy ul. Warszawskiej o wartości 
księgowej brutto 2 515 398,53 zł. 
 
Pytanie nr 6: 

Proszę o podanie rodzaju i wartości środków obrotowych znajdujących się na placu w podziale na 
lokalizacje.  
 
Ad 6. Zamawiający przekazuje stany zapasów magazynowych na dzień 31.10.2020r: 
- Sieć Wodociągowa – 271 786,33 zł – armatura wodociągowa; 
- Sieć Kanalizacyjna – 192 527,24 zł – armatura kanalizacyjna; 
- Wodomierze – 105 184,18 zł – armatura hydrauliczna; 
 Zakład Produkcji Wody – 151 81,33 zł; 
- Koagulanty – 129 656,16 zł; 
- Główny Mechanik – 11677,49 zł – materiały różne; 
- Oczyszczalnia – 128,00 zł. – materiały różne; 
Łącznie: 726 140,73 zł. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w zakresie ubezpieczenia środków obrotowych od 
wszystkich ryzyk żywiołowych oraz kradzieżowych suma ubezpieczenia została ustalona na 
pierwsze ryzyko w każdym okresie rozliczeniowym, przy czym w przypadku kradzieży mienia z 
placu obowiązują zapisy i limit w klauzuli EIB 27 /Klauzula ubezpieczenia mienia poza 
budynkami/ 
 
 
Pytanie nr 7: 

Proszę o wykreślenie par 11 ust 3 pkt 3 - 3)Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka zapadania 
lub osuwania się ziemi, dotyczy również sytuacji powstałych w związku z działalnością ludzką. 
 
Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu o który wnioskuje Wykonawca. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 1 „Istotne postanowienia 
umowy generalnej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej „Wodociągów Płockich” 
Sp. z o.o.” w par. 11 ust. 3 pkt 3): 
 
Było: 
„3)Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi, dotyczy również 
sytuacji powstałych w związku z działalnością ludzką.” 
 
Jest: 
„3) Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi, dotyczy również 
sytuacji powstałych w związku z działalnością ludzką, za wyjątkiem szkód powstałych w wyniku 
działalności geologicznej i górniczej; dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi powstałych w 
związku z działalnością ludzką obowiązuje limit odpowiedzialności 1.000.000,00zł.” 
 
Pytanie  nr 8: 

Proszę o poniższą zmianę: 
Par 13 ust 4 
Przez kradzież zwykłą należy rozumieć usiłowany lub dokonany, niepozostawiający widocznych śladów 
włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Na potrzeby niniejszej umowy generalnej wszystkie 
szkody nie noszące znamion kradzieży z włamaniem i/lub rabunku wg OWU Wykonawcy lub nie noszące 
jakichkolwiek znamion tych działań kwalifikować się będzie jako kradzież zwykłą. Ponadto, za kradzież 
zwykłą, uważać się będzie również wszystkie pozostałe przypadki kradzieży, kradzieży z włamaniem 
lub rabunku, wyłączone w OWU Wykonawcy. Jednocześnie ustala się, że wyplata odszkodowania 
nastąpi na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadków zdarzenia po uprzednim 
zgłoszeniu szkody. 



 

 

 

 

Nie dotyczy wartości pieniężnych oraz braków inwentarzowych.  
 
Ad 8. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 1 „Istotne postanowienia umowy generalnej 
ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.” w par. 13 
ust 4: 
 
Było: 
„4. Przez kradzież zwykłą należy rozumieć usiłowany lub dokonany, niepozostawiający widocznych 
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Na potrzeby niniejszej umowy generalnej 
wszystkie szkody nie noszące znamion kradzieży z włamaniem i/lub rabunku wg OWU Wykonawcy lub 
nie noszące jakichkolwiek znamion tych działań kwalifikować się będzie jako kradzież zwykłą. Ponadto, 
za kradzież zwykłą, uważać się będzie również wszystkie pozostałe przypadki kradzieży, kradzieży z 
włamaniem lub rabunku, wyłączone w OWU Wykonawcy. Jednocześnie ustala się, że wyplata 
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadków zdarzenia.” 
 
 
Jest: 
„4. Przez kradzież zwykłą należy rozumieć usiłowany lub dokonany, niepozostawiający widocznych 
śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Na potrzeby niniejszej umowy generalnej 
wszystkie szkody nie noszące znamion kradzieży z włamaniem i/lub rabunku wg OWU Wykonawcy lub 
nie noszące jakichkolwiek znamion tych działań kwalifikować się będzie jako kradzież zwykłą. 
Jednocześnie ustala się, że wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu policyjnego po 
uprzednim zgłoszeniu szkody. Nie dotyczy wartości pieniężnych oraz braków inwentarzowych.  
” 
 
 
Ubezpieczenie OC 
 
Pytanie nr 9: 

Proszę o zmianę w par 19 ust 6 

Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej poniższe koszty: 

1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty 
obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku 
odpowiedzialności zamawiającego za szkodę, 

2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia 
rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne, 

3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem 
wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru 
bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą. 

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. a) równy jest 500.000,00zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 

Ad 9. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 1 „Istotne postanowienia umowy generalnej 
ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.” w par. 19 
ust. 6: 
 
Było: 

„Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej poniższe koszty: 

1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty 
obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku 
odpowiedzialności zamawiającego za szkodę, 



 

 

 

 

2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia 
rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne, 

3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem 
wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru 
bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą. 

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. a) – c) równy jest 500.000,00zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.” 

Jest: 

„Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej poniższe koszty: 

1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty 
obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku 
odpowiedzialności zamawiającego za szkodę, 

2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia 
rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne, 

3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem 
wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru 
bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą. 

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. 1) równy jest 500.000,00zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.” 

 
Pytanie  nr 10: 

Proszę o zmianę poniższego zapisu (par 24 ust 18): 

Jest: 

14. szkody powstałe w środowisku naturalnym, w tym także powstałe wskutek wypadków/kolizji 
pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
obowiązywania poniższych postanowień:  

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wynikające 
z zanieczyszczenia środowiska, tj. za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, 
wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, 

2) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody są spowodowane przez nagły 
i niespodziewany wypadek ubezpieczeniowy, który w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu, 
z uwzględnieniem pkt 3) poniżej, 

3) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie udzielana jest także w przypadku gdy szkody są 
spowodowane przez długotrwałe i stopniowe emisje, powodujące wypadek ubezpieczeniowy, 

4) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na 
podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności 
ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – w zakresie w jakim 
taka odpowiedzialność wykracza poza zakres określony w pkt. 1) powyżej, 

5) Zamawiający powinien powiadomić o wypadku powodującym odpowiedzialność Wykonawcę z tytułu 
niniejszego zakresu nie później niż 40 dni od dnia rozpoczęcia emisji, wycieku lub innej formy 



 

 

 

 

przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, drzewostanu lub od powzięcia 
wiadomości o takim wypadku ubezpieczeniowym. 

Proponowana zmiana: 

14. szkody powstałe w środowisku naturalnym, w tym także powstałe wskutek wypadków/kolizji 
pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
obowiązywania poniższych postanowień:  

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wynikające 
z zanieczyszczenia środowiska, tj. za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, 
wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, 

2) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody są spowodowane przez nagły 
i niespodziewany wypadek ubezpieczeniowy, który w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu, 
z uwzględnieniem pkt 3) poniżej, 

3) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie udzielana jest także w przypadku gdy szkody są 
spowodowane przez długotrwałe i stopniowe emisje, powodujące wypadek ubezpieczeniowy, 

4) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na 
podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności 
ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – w zakresie w jakim 
taka odpowiedzialność wykracza poza zakres określony w pkt. 1) powyżej, 

5) Zamawiający powinien powiadomić o wypadku powodującym odpowiedzialność Wykonawcę z tytułu 
niniejszego zakresu nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, drzewostanu lub od powzięcia 
wiadomości o takim wypadku ubezpieczeniowym. 

Ad 10. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i dokonuje 
odpowiednich modyfikacji SIWZ, przy czym w odniesieniu do terminu zgłoszenia szkody w pkt. 
5) Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu na zgłoszenie szkody z 40 dni na 14 dni. 

 
Pytanie nr 11: 
Proszę o zmianę franszyzy redukcyjnej dla Czystych Strat Finansowych:  
 
Jest:  
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN 
 
Proponowana zmiana: 
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 2.000,00 PLN. 
 
Ad 11. Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i 
wprowadza w odniesieniu do Czystych Strat Finansowych franszyzę procentową w wysokości 
10% wysokości odszkodowania. 
 
 
Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 
 
Pytanie nr 12: 
Proszę o możliwość zastosowania wyłączeń odpowiedzialności z OWU Wykonawcy.  



 

 

 

 

 
Ad 12. Zamawiający informuje (co zostało odzwierciedlone w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy 
wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do 
umowy, o ile nie są sprzeczne z SIWZ. 
 
Ubezpieczenie MB 
 
Pytanie nr 13: 
Proszę o informacje jaki % maszyn posiadanych przez Zamawiającego podlega ubezpieczeniu MB.  
 
Ad 13. Zamawiający informuje, że 80% posiadanych maszyn podlegają ubezpieczeniu MB. 
 
 
Pytanie  nr 14: 
Proszę o poniższą zmianę w par 43 ust 3 
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, 
napraw i remontów dokonywanych zarówno przez Zamawiającego jak i podmioty zewnętrzne, jak 
również podczas przemieszczania na terenie zakładu Ubezpieczonego w celu konserwacji, czyszczenia 
lub naprawy. Maszyny objęte są ochroną także na terenie zewnętrznych zakładów remontowych / 
naprawczych. 

 
Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Proszę o poniższą zmianę w par 46 ust 1 
 
Jest: 

1) przy szkodach częściowych – w wysokości kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty 
transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, 
pod warunkiem, że zostały one zbyte lub faktycznie wykorzystane w działalności 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

2) przy szkodach całkowitych – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego 
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii 
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów 
eksploatacyjnych z potrąceniem faktycznego/technicznego zużycia - nie więcej jednak niż 
20%, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona 
zostanie wartość pozostałości, pod warunkiem, że zostały one zbyte lub faktycznie 
wykorzystane w działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

3) Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie maszyny 
(urządzenia), lub przypadek, gdy koszt usunięcia szkody, naprawy jest równy lub przekracza 
wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień faktycznego zużycia technicznego nie więcej 
jednak niż o 20%. 

Proponowana zmiana: 

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej maszyny lub 
urządzenia tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego 
zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z 
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub 
kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami. 
 
Ad 15. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i dokonuje 
odpowiednich modyfikacji SIWZ. 
 
 



 

 

 

 

Ubezpieczenie CPM 

Pytanie nr  16: 
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nie nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają wyłączenia 
OWU Wykonawcy. 

Ad 16. Zamawiający informuje (co zostało odzwierciedlone w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy 
wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do 
umowy, o ile nie są sprzeczne z SIWZ. 
 

Pytanie nr 17: 
Proszę o zmianę poniższych zapisów w par 49 ust 9: 
 
Jest: 

O ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela zastosowanie mają następujące 
wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego ubezpieczenia nie mają one zastosowania: 

1) Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub 
zanieczyszczenia środowiska odpadami przemysłowymi, 

2) Wyłączenie dotyczące szkód powstałych wskutek aktów wandalizmu (celowego zniszczenia, 
uszkodzenia ubezpieczonego mienia), 

3) Wyłączenie dotyczące pojazdów w rozumieniu prawo o ruchu drogowym podlegające 
obowiązkowi rejestracji, 

4) Wyłączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, 

5) Wyłączenie szkód polegających na lub powstałe w wyniku stłuczenia lub pęknięcia szyb, 

6)  Wyłączenie szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem pojazdu 
lądowego w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 

 

 
Proponowana zmiana: 

O ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela zastosowanie mają następujące 
wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego ubezpieczenia nie mają one zastosowania: 

1. Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub 
zanieczyszczenia środowiska odpadami przemysłowymi, 

2. Wyłączenie dotyczące szkód powstałych wskutek aktów wandalizmu (celowego zniszczenia, 
uszkodzenia ubezpieczonego mienia), 

3. Wyłączenie dotyczące pojazdów w rozumieniu prawo o ruchu drogowym podlegające 
obowiązkowi rejestracji, 

4. Wyłączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, 

5. Wyłączenie szkód polegających na lub powstałe w wyniku stłuczenia lub pęknięcia szyb, 

6. Wyłączenie szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem pojazdu 
lądowego w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 

 

Ad 17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i jednocześnie 
wyjaśnia, że jego intencją nie jest objecie ochroną w zakresie CPM pojazdów poruszających się 
po drogach publicznych, gdyż dla takich pojazdów ubezpieczenie majątkowe jest zawierane w 
ramach ubezpieczenia AC, jednakże Zamawiający oczekuje ochrony dla pojazdów 
wolnobieżnych, maszyn budowalnych dla których zostanie zawarte obowiązkowe ubezpieczenie 



 

 

 

 

OC ppm chociażby z uwagi na poruszanie się po drogach publicznych w celu dojazdu na 
własnych kolach do miejsca wykonywania prac, warsztatu naprawczego/serwisowego, stacji 
tankowania pojazdów itp. 

 

Pytanie nr 18: 
Proszę o poniższą zmianę 

 

Jest: 

Odszkodowania będą wypłacane: 

1) przy szkodach częściowych – w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych 
kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z 
odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie 
umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż; 

2) przy szkodach całkowitych – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego 
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii 
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów 
eksploatacyjnych z potrąceniem faktycznego/technicznego zużycia, nie więcej jednak niż 
20%, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona 
zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie lub 
sprzedaż; 

1. Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie maszyny (urządzenia) lub 
gdy koszt usunięcia szkody, naprawy jest równy lub przekracza wartość rzeczywistą maszyny 
(urządzenia).  

2. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o faktyczny stopień zużycia 
technicznego na dzień szkody, nie więcej jednak niż 20%. 

 

Proponowana zmiana: 

Odszkodowania będą wypłacane: 

1) przy szkodach częściowych – w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych 
kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z 
odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie 
umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż; 

2) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowego 
sprzętu lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia 
technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, się w stanie 
umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż; 
 

3. Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie maszyny (urządzenia) lub 
gdy koszt usunięcia szkody, naprawy jest równy lub przekracza wartość rzeczywistą maszyny 
(urządzenia).  

4. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o faktyczny stopień zużycia 
technicznego na dzień szkody, nie więcej jednak niż 20%. 

 
Ad 18. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i dokonuje 
odpowiednich modyfikacji SIWZ. 
 



 

 

 

 

 
Klauzule dodatkowe 
 
Pytanie nr 19: 
 
Proszę o zmianę limitów w poniższych klauzulach: 
- KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA. Proponowany limit dla szkód nie wynikających z wyładowań 
atmosferycznych: 500.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ponadto proszę o 
ustanowienie limitu na przepięcia atmosferyczne w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
- KLAUZULA DEWASTACJI. Proponowany limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz zmniejszenie limity na graffiti do kwoty 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  
 
Ad 19. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów w klauzulach, o które wnioskuje 
Wykonawca  i dokonuje odpowiednich modyfikacji SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 20: 
Proszę o wykreślenie klauzuli: 
 
- EIB 03  
- EIB 21a 
- EIB 24  
- EIB 28  
- EIB 32 
 
Ad 20. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i jednocześnie 
informuję, że w zakresie klauzuli EIB 28 dokonuje modyfikacji jej treści: 
 
Było: 

„KLAUZULA EIB 28 
/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  

Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia 
prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w 
związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową 
lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, 
zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym 
zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także 
prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót 
ziemnych.” 
 
Jest: 

„KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia 
prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w 
związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową 
lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, 
zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym 
zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także 
prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. 



 

 

 

 

Mienie nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu 
odpowiedzialności 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, mienie 
istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.” 
 
 
 
Pytanie nr 21: 
Proszę o potwierdzenie, że klauzula stanów wyjątkowych nie dotyczy szkód powstałych wskutek: 
- użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola 
elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych 
wskutek gróźb i fałszywych alarmów 
- wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, 
zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze 
 
Ad 21. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy i jednocześnie dokonuje 
stosownych modyfikacji SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 22:  
Proszę o zmianę treści KLAUZULI EIB 22 
Proponowana zmiana: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego 
lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, o ile zostały zgłoszone w ramach 
wskazanych sum ubezpieczenia.  
 
Ad 22. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy i jednocześnie dokonuje 
stosownych modyfikacji SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 23: 
W kontekście klauzuli 26a proszę o dokładny opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w podziale na 
lokalizacje.  
 
Ad 23. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną na 
adres mailowy Wykonawcy informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w podziale na 
lokalizacje. Dostęp do informacji jest możliwy dla innych potencjalnych Wykonawców w 
przypadku kontaktu mailowego/telefonicznego z Zamawiającym (osoby do kontaktu wskazane w 
SIWZ). 
 
 
Pytanie nr 24: 
Proszę o zmianę treści poniższej klauzuli:  
KLAUZULA EIB 27 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ 
Strony uzgodniły, że: 
1.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) 
znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na 
zewnątrz budynków. 
2.Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko 
kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000 
zł. 
 
Ad 24. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Proszę o zmianę treści klauzuli 
 
Jest: 



 

 

 

 

KLAUZULA EIB 05 
/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ 
Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej za którą 
uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i 
obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (również w ramach 
ubezpieczenia utraty zysku, o ile występuje) wynosi 3.000.000,00 zł. 
Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej do której doszło wskutek innych ryzyk objętych umową 
ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości sum 
ubezpieczenia. 
 
 
Proponowana zmiana: 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli 
bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, 
ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub 
wymiany, 
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i 
integralną część budynku, 
c) awarii instalacji. 
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub 
wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
Limit odpowiedzialności: 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Ad 25. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy i jednocześnie dokonuje 
stosownych modyfikacji SIWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 26: 
Proszę o zmianę treści klauzuli 
 
Jest: 
 

KLAUZULA EIB 07 A 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub 
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź 
montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i 
przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili 
rozpoczęcia tych prac.  
Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem 
materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.  
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie 
bezpośrednio przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym. 
Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty 
zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).  
W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres 
ubezpieczeniowy. 
Wartość prac/limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł 
 
Proponowana zmiana: 



 

 

 

 

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac 
remontowo-budowlanych, o ile te prace: 
- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących 
powodować zagrożenie stabilności budynku. 
Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace 
związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie 
w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny 
sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe 
kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy. 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
 
Ad 26. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i jednocześnie 
informuje, że klauzula EIB 07A  dotyczy wyłącznie nowych inwestycji nie istniejących uprzednio 
w miejscu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Proszę o zmianę treści klauzuli 
 
Jest: 
 

KLAUZULA EIB 31 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju 
budowlach, w szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach 
śmietnikowych, kładkach, mostach, placach zabaw, boiskach, parkingach, obiektach małej architektury, 
itp. o ile budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia, bez jakiegokolwiek ograniczania ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 
 
Proponowana zmiana: 

KLAUZULA EIB 31 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju 
budowlach, w szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach 
śmietnikowych, kładkach, mostach, placach zabaw, boiskach, parkingach, obiektach małej architektury, 
itp. o ile budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia, bez jakiegokolwiek ograniczania ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 
Ad 27. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje odpowiednich modyfikacji SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 28: 
Proszę o zmianę treści klauzuli 
 
Jest: 

 
KLAUZULA EIB 92 

/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 



 

 

 

 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest 
powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej 
grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą 
jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych 
podmiotów. 

 
 
Proponowana zmiana: 

 
KLAUZULA EIB 92 

/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest 
powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej 
grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą 
jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych 
podmiotów, o ile szkoda nie została wyrządzona umyślnie. 

Ad 28. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje odpowiednich modyfikacji SIWZ.  
 

Pytanie nr 29: 
Proszę o dodanie poniższego wyłączenia do Klauzuli czystych Strat Finansowych 
- związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję 
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..), 
 
Ad 29. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę o która wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje odpowiednich modyfikacji SIWZ. 
 
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 2. 
 
Pytanie nr 30: 
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, jakim 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.).  
 

Ad 30. Zamawiający potwierdza, iż mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.pożarowej jak i prawa 
budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska.  
 
 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone 
do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ 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. W szczególności 
przeglądy okresowe dotyczą:   - 



 

 

 

 

 sprzętu przeciwpożarowego;  
 instalacji elektrycznej i odgromowej;  
 instalacji gazowej;  
 przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
 instalacji gazów medycznych;  
 instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;  
 instalacji ciśnieniowych;  
 urządzeń dźwigowych. 

 
Ad 31. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. Wszystkie obiekty maja 
założone książki obiektów, w których gromadzone są wszelkie informacje z przeglądów 
budynków, instalacji zgodnie z literą prawa. 
 
 
Pytanie nr 32. 
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. 
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie 
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w 
nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 

Ad 32. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający uważa, że to Wykonawca jako 
profesjonalista powinien wyznaczyć PML klienta na podstawie przekazanej SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuję, że lokalizacją z największą wartością nieruchomości i 
ruchomości jest kompleks budynków  i budowli w Maszewie o łącznej wartości mienia ok. 
37 500 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 33: 
Czy w ostatnich 25 latach w lokalizacjach będących miejscem ubezpieczenia wystąpiła powódź? 
 
Ad 33. Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia w ostatnich 25 latach nie wystąpiła 
powódź. 
 
 
Pytanie nr 34: 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie  prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 
odpowiedzialności w wysokości max. 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym 
okresie ubezpieczenia w zakresie ryzyka powodzi. 
 
Ad 34. Patrz odpowiedź powyżej. 
 
 
Pytanie nr 35: 
Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki drewniane. Jeżeli tak proszę o 
informację nt. lokalizacji i sum ubezpieczenia 
 
Ad 35. Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków drewnianych. 
 
 
Pytanie nr 36: 
Ze względu iż nie został określony dla wszystkich budynków ich wiek prosimy o podanie lokalizacji  
ubezpieczanego mienia w przypadku budynków starszych niż 50 lat. 
 
Ad 36. Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat. 

 

Pytanie nr 37: 



 

 

 

 

Prosimy o wykazanie przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, 
w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja 
elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu). 
 
Ad 37. Patrz odpowiedź powyżej. 

 
Pytanie nr 38: 
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone: 

 mienie wyłączone z eksploatacji; - nie dotyczy 
 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. – nie dotyczy 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu 
ubezpieczenia. 
W przypadku braku zgody na wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia prosimy o 
potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są 
media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 

 
Ad 38. Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z 
eksploatacji/ budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.  

 

Pytanie nr 39: 
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki/budowle. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości.  
 
Ad 39. W momencie udzielania odpowiedzi Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji 
żadnych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, niemniej jednak nie może tego wykluczyć w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia. O takiej sytuacji Wykonawca z którym Zamawiający 
podpiszę umowę zostanie poinformowany.   
 
 
Pytanie nr 40: 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu 
ubezpieczenia. 
 
Ad 40. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 
rozbiórki, wyburzenia. 
 
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 
zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 
 
Ad 41. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 42: 
Prosimy o informacje na temat planowanych nakładów inwestycyjnych na rok 2021. 
 
Ad 42. Zamawiający informuję, ze aktualnie prowadzi inwestycję polegającą na modernizacji 
stacji uzdatniania wody w Płock ul. Góry – wartość inwestycji ok 7 000 000 zł. Pracę inwestycyjne 
wykonuje firma zewnętrzna. Żadne inne inwestycje na dzień dzisiejszy nie są planowane. 
 
 
Pytanie nr 43: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 



 

 

 

 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ – powyższe dotyczy OWU wykonawcy, 
który będzie realizował zamówienie, a nie wykonawcy, który zadaje niniejsze pytanie. 
 
Ad 43. Zamawiający informuje (co zostało odzwierciedlone w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy 
wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do 
umowy, o ile nie są sprzeczne z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z 
uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia 
i ograniczenia odpowiedzialności, ale także te ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli. 
 
Ad 44. Zamawiający nie potwierdza powyższego i wyjaśnia, że jeżeli w odniesieniu do 
poszczególnych rozszerzeń, klauzul został wprowadzony katalog zamknięty wyłączeń, 
ograniczeń odpowiedzialności, w tym ramach ujednolicenia wymaganego Opisu przedmiotu 
zamówienia na etapie wprowadzenia wyjaśnień, zmian nie przewiduje się dalszych 
wyłączeń/ograniczeń szczególnych w odniesieniu do określonych zapisów, chyba że stanowią 
one wyłączenia generalne Wykonawcy odzwierciedlone w OWU (lub innych wzorcach 
umownych dołączonych do oferty) i nie są sprzeczne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 45: 
Załącznik nr 1 do SIWZ par. 8 ust. 3 pkt. 5 – zapis jest niezgodny z bezwzględnie obowiązującym 
zapisem art. 816 KC – więc nie może mieć zastosowanie, gdyż łamałby przepisy ogólnie 
obowiązującego prawa – prośba o jego usunięcie lub zmianę. 
 
Ad 45. Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy. Zapis w załączniku nr 1 do SIWZ par. 
8 ust. 3 pkt. 5 został wprowadzony w celu uniknięcia sytuacji szerszej definicji zmiany ryzyka w 
OWU Wykonawcy, niż przewiduje to art. 816 KC (przy czym bezwzględne stosowanie art. 816 KC 
przewiduje m. in. klauzula EIB 50 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/).  
 
Celem jednak uściślenia zapisu Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w załączniku nr 1 … 
 
Było: 

„5) Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa 
się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie 
jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje 
się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Wykonawcę uprawnienia do 
jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w 
postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. „ 

 
Jest: 
„5) Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa 

się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie 
jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje 
się, z zastrzeżeniem, że obowiązują zapisy art. 816 KC. 

 Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Wykonawcę uprawnienia do 
jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w 
postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej, co jest sprzeczne z wyżej 
przytoczonym art. 816 KC. „ 

 
 
Pytanie nr 46: 
Prośba o dołączenie wykazu mienia znajdującego się pod ziemią wraz z podaniem odpowiednich sum 
ubezpieczenia do danego rodzaju mienia. 
 



 

 

 

 

Ad 46. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ubezpieczenia mienia 
znajdującego się/pracującego pod ziemią. 
 
 
 
Pytanie nr 47: 
Czy ryzyko wybuchu / eksplozji obejmuje swoim pojęciem akty terroru, jeżeli TAK, to proszę o 
wyłączenie ich (terroryzmu) lub zlimitowanie do kwoty 1.000.000 PLN. 

Ad 47. Zamawiający informuje, że w przypadku wybuchu / eksplozji będących następstwem 
terroryzmu zastosowanie mają zapisy klauzul EIB 10A / KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/  
i KLAUZULA EIB 10 B /KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW 
WYJĄTKOWYCH/. Maksymalne limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na 
pierwsze ryzyko w każdym okresie rozliczeniowym umowy stanowią odpowiednio 500 000 zł i 
1 000 000 zł. 

 
Pytanie nr 48: 
Jakie ma zastosowanie / do czego służy maszyna OWD1 z kanałem spiralnym z zagospodarowaniem 
+ pompy + wyposażenie kanału spiralnego (poz. 30 wykazu maszyn).  
 
Ad 48. Zamawiający wyjaśnia, że obiekt OWD1 i urządzenia w nim zamontowane służą do 
separowania piasku, separowania frakcji ropopochodnych, wytrącaniu prędkości wód 
opadowych w kanale spiralnym w celu ochrony koryta rzeki Brzeźnica. 
 
 
Pytanie nr 49: 
Prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile procent sieci 
wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.  

Ad 49. Zamawiający informuje, że długość  sieci  stanowiącej  własność  Spółki – stan na 
31.07.2020 r.: 
 
SIEĆ  WODOCIĄGOWA: 
- magistralna   - 24,1 km 
-  rozdzielcza – 297,1 km 
-  przyłącza  - 166,3 km 
SIEĆ  KANALIZACYJNA: 
-  ogólnospławna – 32,2 km 
-  sanitarna -  215,5 km 
- przyłącza – 55,6 km 
Kanalizacja  deszczowa  - 10,7 km 
Kanały  tłoczne – 15,6 km 
Kanalizacja  sanitarna  podciśnieniowa 1,4 km 
 
PRZYROST  DŁUGOŚCI  na  przestrzeni 10 lat: 
SIEĆ  WODOCIĄGOWA: 
- magistralna   - 0 km 
-  rozdzielcza – 23,2 km (  7,8 % ) 
-  przyłącza  -  14,4 km (  8,7 % ) 
SIEĆ  KANALIZACYJNA: 
-  ogólnospławna – 0 km 
-  sanitarna -  45,6 km(  21,2 % ) 
- przyłącza – 2,6 km(  4,7 % ) 

 

Pytanie nr 49: 



 

 

 

 

Czy linia napowietrzna SN 15KV + stacja transformator (poz. 65 wykazu ALLR) – jest jedyną linią 
napowietrzną zgłoszoną do ubezpieczenia. Jeżeli NIE, to prośba o wskazanie pozostałych wraz z ich 
wartością i długością odcinka.  
 
Ad 49. Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę linia napowietrzna jest jedyną 
zgłoszoną do ubezpieczenia. 

 

Pytania do ubezpieczenia OC działalności 
 

Pytanie nr 50: 
Prosimy obniżenie progu szkodowości, przy którym Wykonawca może wypowiedzieć umowę   do 40% 
oraz dodanie zapisu, że Wykonawca może wypowiedzieć umowę także wtedy, gdy nastąpi uzasadniony 
pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia 
warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na 
rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez 
Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach. 
 
Ad 50. Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca  i 
jednocześnie dokonuje modyfikacji SIWZ: 
Było: 

„2.  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego rocznego okresu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą: 

1) jeżeli Zamawiający wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy 
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

2) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy 
generalnej i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych 
odszkodowań do składki przypisanej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do 
połowy dziewiątego miesiąca danego okresu rozliczeniowego przekraczająca poziom 75%; 

 
Jest: 

„2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego rocznego okresu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą: 

3) jeżeli Zamawiający wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy 
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

4) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy 
generalnej i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych 
odszkodowań do składki przypisanej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do 
połowy dziewiątego miesiąca danego okresu rozliczeniowego przekraczająca poziom 60%. 

5) uzasadniony pisemnie przez Wykonawcę brak możliwości zachowania ustalonych w 
umowie warunków ubezpieczenia na kolejny okres ochrony, ze względu na znaczące 
zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, 
powodujące brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych 
warunkach ubezpieczenia.” 

 
Pytanie nr 51: 
W kontekście zapisu w par. 8 ust. 3 pkt. 5 prosimy o potwierdzenie, że nie stoi on w sprzeczności z art. 
816 kc  (że postanowienia art. 816 kc obowiązują).  



 

 

 

 

 
Ad 51. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie działalności polegającej na zbieraniu odpadów innych 
niż niebezpieczne, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych dotyczy wyłącznie 
czynności związanych z wykonywaniem podstawowej działalności Zamawiającego polegającej na 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 
Ad 52. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 53: 
Prosimy o informację o wysokości przychodów Zamawiającego planowanych na rok 2020 i 2021. 
 
Ad 53. Zamawiający informuję, że: 
 -  plan przychodów na 2020r – 68 188tys zł; 
 -  plan szacunkowy na 2021 – 78 286 tys. zł 

 
 

Pytanie nr 54: 
Prosimy o informację, jaki % rocznych przychodów łącznych stanowią przychody z produkcji nawozów 
i związków azotowych.  
 
Ad 54. Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie prowadzi działalności polegającej na 
produkcji nawozów i związków azotowych. W przypadku rozpoczęcia takiej działalności w trakcie 
realizacji zamówienia, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę z którym zostanie podpisana 
umowa.  

 
 

Pytanie nr 55: 
Prosimy o wykreślenie zapisu par. 19 ust. 6 pkt. 3. 
 
Ad 55. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 

 

Pytanie nr 56: 
Prosimy o korektę zapisu w par. 19 ust. 6 na „Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla pkt. 
1) – 3) równy jest 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym” 
 
Ad 56. Zamawiający dokonał już stosownych modyfikacji w powyższym zakresie w odpowiedzi 
na pytanie nr 9. 

 

Pytanie nr 57: 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty określone w par. 19 ust. 6 pkt. 1 będą ponoszone w uzgodnieniu z 
ubezpieczycielem.  
 
Ad 57. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 58: 
 Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód związanych z podróżami służbowymi Zamawiającego 
powstałych w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy 
o wprowadzenia podlimitu odpowiedzialności dla tego ryzyka w wys. 500 tys. zł na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie rozliczeniowym.  
 



 

 

 

 

Ad 58. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje modyfikacji SIWZ we wnioskowanym zakresie: 
 
Było: 

„10. szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, w tym podczas podróży służbowych;” 

 

Jest: 

„10. szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, w tym podczas podróży służbowych; z 
zastrzeżeniem, że w przypadku szkód związanych z podróżami służbowymi Zamawiającego 
powstałych w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii limit odpowiedzialności Wykonawcy 
wynosi 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie rozliczeniowym” 

 
 
Pytanie nr 59: 
Prosimy o wykreślenie z par. 24 ust. 1 słów „szkody powstałe wskutek niedostarczenia produktu”. Jeśli 
Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o uzupełnienie zapisu w następujący sposób „szkody 
powstałe wskutek niedostarczenia produktu z powodu awarii sieci lub urządzeń wodociągowych”. 
 
Ad 59. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje modyfikacji SIWZ we wnioskowanym zakresie: 
 
Było: 

„1.  szkody powstałe na skutek wprowadzenia do obrotu lub dostarczenia przez Zamawiającego 
wadliwego produktu lub produktu o niewłaściwych parametrach, szkody powstałe wskutek 
niedostarczenia produktu, a także szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania dostarczonego 
produktu z innym produktem. W ramach niniejszego rozszerzenia Wykonawca pokrywa również koszty 
usunięcia i wycofania z obrotu wadliwego produktu lub produktu powstałego na skutek połączenia lub 
zmieszania z wadliwym produktem pochodzącym od Zamawiającego,” 

Jest: 

„1.  szkody powstałe na skutek wprowadzenia do obrotu lub dostarczenia przez Zamawiającego 
wadliwego produktu lub produktu o niewłaściwych parametrach, szkody powstałe wskutek 
niedostarczenia produktu z powodu awarii sieci lub urządzeń wodociągowych, a także szkody 
powstałe wskutek połączenia lub zmieszania dostarczonego produktu z innym produktem. W ramach 
niniejszego rozszerzenia Wykonawca pokrywa również koszty usunięcia i wycofania z obrotu wadliwego 
produktu lub produktu powstałego na skutek połączenia lub zmieszania z wadliwym produktem 
pochodzącym od Zamawiającego,” 

 
Pytanie nr 60: 
Prosimy o wykreślenie z par. 24 ust. 1 zapisu „W ramach niniejszego rozszerzenia Wykonawca pokrywa 
również koszty usunięcia i wycofania z obrotu wadliwego produktu lub produktu powstałego na skutek 
połączenia lub zmieszania z wadliwym produktem pochodzącym od Zamawiającego”. Brak zgody 
spowoduje brak możliwości złożenia oferty.  
 
Ad 60. Zamawiający już dokonał stosownych modyfikacji zapisu o które wnioskuje Wykonawca 
w odpowiedzi na pytanie nr 59. 

 

Pytanie nr 61: 
Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania nie obejmują 
czystych strat finansowych.  
 
Ad 61. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 

 



 

 

 

 

Pytanie nr 62: 
Prosimy o zmianę zapisu w par. 24 ust 14 poprzez wykreślenia słowa „wzajemne”. Bez informacji o 
podmiotach powiązanych kapitałowo/organizacyjnie z Zamawiającym nie jest możliwe przeprowadzenie 
oceny ryzyka, nie wiadomo, jaką działalność prowadzą te podmioty, co może narazić ubezpieczyciela 
na brak ochrony reasekuracyjnej.  
 
Ad 62. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i jednocześnie 
wyjaśnia, że jedynym podmiotem powiązanym kapitałowo z Zamawiającym jest Gmina-Miasto 
Płock. W przypadku zmiany w tym zakresie w okresie realizacji zamówienia Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa celem potwierdzenia ochrony. 

 

Pytanie nr 63: 
Prosimy o wykreślenie z par. 24 ust. 18 punktu 3 tj. „ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie 
udzielana jest także w przypadku gdy szkody są spowodowane przez długotrwałe i stopniowe emisje, 
powodujące wypadek ubezpieczeniowy”.  
 
Ad 63. Zamawiający już wprowadził stosowne modyfikacje zapisu wynikające z wniosku innego 
Wykonawcy – patrz odpowiedź nr 10. 

 

Pytanie nr 64: 
Prosimy o wykreślenie z par. 24 ust. 18 pkt. 4 słów „w zakresie w jakim taka odpowiedzialność wykracza 
poza zakres określony w pkt. 1) powyżej”. 
 
Ad 64. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 
 
 
Pytanie nr 65: 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód w środowisku naturalnym w wys. 500 tys. zł na jeden i 
wszystkie wypadki w rocznym okresie rozliczeniowym.  
 
Ad 65. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 

 
 

Pytanie nr 66: 
Prosimy o wykreślenie z par. 24 ust. 19 słów „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody 
powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez 
Zamawiającego”. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy 
wyłącznie pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, oraz załączenie wykazu tych pojazdów lub wskazanie przynajmniej ich rodzaju.  
 
Ad 66. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i wyjaśnia, iż 
intencją Wykonawcy jest zabezpieczenie ochrony dla szkód nie objętych zakresem 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

 
 

Pytanie nr 67: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym nie obejmuje 
kosztów usuwania substancji zanieczyszczających z nieruchomości, która jest lub była własnością, w 
posiadaniu, dzierżawie, leasingu lub w inny sposób znajduje się lub znajdowała w pieczy 
Ubezpieczonego. 
 
Ad 67. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy, o ile szkoda związana z 
usunięciem substancji zanieczyszczających z nieruchomości nie jest ponoszona przez osobę 
trzecią. 
 
 
Pytanie nr 68: 



 

 

 

 

Prosimy o dodanie do postanowień w par. 24 ust. 20 zapisów, że ochrona nie obejmuje także szkód w 
przedmiotach wartościowych, w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 
pojazdach. 
 
Ad 68. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje stosownych modyfikacji  w SIWZ: 
 
Było: 

„20. szkody powstałe w mieniu, którym Zamawiający włada na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej; 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku; 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 

3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części 
składowej nieruchomości, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy;” 

 

Jest: 

„20. szkody powstałe w mieniu, którym Zamawiający włada na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej; 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku; 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 

3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części 
składowej nieruchomości, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy; 

4) przedmiotach wartościowych, w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach 
pozostawionych w tych pojazdach” 

 
 
Pytanie nr 69: 
Prosimy o  potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować 
szkód związanych z imprezami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz imprezami obejmującymi 
sporty motorowe, motorowodne, lotnicze. 
 
Ad 69. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 70: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie są i nie 
będą obejmowane imprezy związane ze  sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. 
jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 
 
Ad 70. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 71: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. organizowania imprez nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z nieodbyciem się imprezy. 
 
Ad 71. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 

 



 

 

 

 

Pytanie nr 72: 
Prosimy potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. organizowania imprez nie obejmuje szkód 
wyrządzonych Policji, Straży Pożarnej, służbom ochrony, służbom medycznym. 
 
Ad 72. Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 73: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. organizowania imprez nie obejmuje pokazów 
pirotechnicznych, sztucznych ogni, fajerwerków. Jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to prosimy o 
potwierdzenie, że ochrona będzie obowiązywać pod warunkiem, że pokazy tego rodzaju będą 
organizowane przez profesjonalne podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.  
 
Ad 73. Zamawiający potwierdza, że w przypadku odbycia się podczas imprez pokazów 
pirotechnicznych, sztucznych ogni, fajerwerków pokazy tego rodzaju będą organizowane przez 
profesjonalne podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością. Na dzień dzisiejszy 
nie są planowane takie imprezy. 
 
 
Pytanie nr 74: 
Prosimy o wykreślenie w par. 24 ust. 28 szkód powstałych w związku z wykonywaniem tuneli.  
 
Ad 74. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie poprowadzi wykopywania tuneli, tym niemniej 
nie jest w stanie wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia pojawi się potrzeba wykonania 
konstrukcji zbliżonej do tunelu. 
 
 
Pytanie nr 75: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada lub użytkuje tamy i wały przeciwpowodziowe.  
 
Ad 75. Zamawiający informuje, ze użytkuje wał przeciwpowodziowy na obiekcie Ujęcia wody 
Płock ul. Grabówka 28. 

 

Pytanie nr 76: 
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wynikłe z utraty, zaginięcia lub zniszczenia dokumentów 
powierzonych Zamawiającemu obejmuje tylko koszty odtworzenia dokumentów. 
 
Ad 76. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 77: 
Prosimy o zmianę zapisów w par. 24 pkt. 31 zgodnie z poniższym: „szkody w rzeczach ruchomych, w 
tym pojazdach i innych urządzeniach technicznych (własnych i zewnętrznych), stanowiących przedmiot 
konserwacji, obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez 
Zamawiającego” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wyrządzonych przez 
ubezpieczonego samemu sobie.   
 
Ad 77. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 
dokonuje stosownych modyfikacji SIWZ: 
 
Było: 

„31. szkody w rzeczach ruchomych, w tym pojazdach i innych urządzeniach technicznych (własnych 
i zewnętrznych), stanowiących przedmiot konserwacji, obróbki, naprawy lub innych czynności w 
ramach usług wykonywanych przez Zamawiającego;” 

 
Jest: 



 

 

 

 

„31. szkody w rzeczach ruchomych, w tym pojazdach i innych urządzeniach technicznych (własnych 
i zewnętrznych), stanowiących przedmiot konserwacji, obróbki, naprawy lub innych czynności w 
ramach usług wykonywanych przez Zamawiającego;” 

 
Pytanie nr 78: 
W odniesieniu do poniższego zakresu: 

szkody mogące powstać podczas wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem 
drogowym określonych w Art. 6.ust.1 pkt. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyrządzone, w 
związku z realizacją robót wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym, przez osoby - 
brygadzistów oraz monterów sieci wodno- kanalizacyjnych ZWiK - uprawnionych do 
kierowania ruchem pojazdów w trakcie wykonywania robót, przy zmianie częściowej 
organizacji ruchu, które ukończyły kurs w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym i posiadają stosowe zaświadczenia ( na podst. 
§.10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  6 lipca 2010 w 
sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz U. z 2016 r. poz. 143). 
 
wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
wysokości 200 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 

Ad 78. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu par. 
24 ust. 33 w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 
 
 
Pytanie nr 79: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z 
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
 
Ad 79. Zamawiający potwierdza intencję w pytaniu Wykonawcy. 

 
 

Pytanie nr 80: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ/Umowie. 
 
Ad 80. Zamawiający informuje (co zostało odzwierciedlone w zapisach SIWZ), iż wszelkie zapisy 
wzorców umownych załączonych do oferty (w szczególności OWU) będą miały zastosowanie do 
umowy, o ile nie są sprzeczne z SIWZ. 

 
 

Pytanie nr 81: 
Prosimy o wyłączenie klauzuli EIB 92 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ z zakresu 
ubezpieczenia OC działalności.  
 
Ad 81. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i odsyła 
Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 28,gdzie na wniosek innego Wykonawcy wprowadził 
modyfikację SIWZ. 

 

Pytanie nr 82: 
Prosimy o dodanie do wyłączeń odpowiedzialności w zakresie czystych strat finansowych 
następujących punktów – zakres ochrony nie obejmuje również OC za szkody: 

1) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane 
wadliwie przez Ubezpieczonego, 
2) związane z działalnością: 
a) finansową, 
b) leasingową, 
c) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,  



 

 

 

 

d) reklamową, 
3) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub 
gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zastępcze zobowiązania;  
4) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej; 
5) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 
6) związane z wycofaniem produktu z rynku; 
7) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty odszkodowań o charakterze karnym 
(punitive & exemplary damages), należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych 
nałożonych na Ubezpieczonego; 
8) wynikające z odwołania imprezy. 
 

Ad 82. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i dokonuje 
stosownych modyfikacji w SIWZ. 

 
Pytanie nr 83: 
 Prosimy o wprowadzenie zmian w klauzuli EIB 11A /OC pracodawcy/ zgodnie z poniższym: 

1) prosimy o wykreślenie w pkt. 2 tej klauzuli słów „również takich, o których istnieniu osoba 
objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się 
dowiedzieć”  
2) prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie szkód wynikłych z przeniesienia chorób 
zakaźnych będzie obowiązywać pod warunkiem, że Ubezpieczonemu będzie można 
przypisać za nie odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
3) prosimy o wykreślenie z pkt. 1 dotyczącego wyłączeń odpowiedzialności słów „z tym 
zastrzeżeniem, że ochroną objęte są szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych o 
których mowa powyżej” - czyli prosimy o wyłączenie z ochrony wszystkich szkód wynikających 
z chorób zawodowych 

 
Ad 83. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca i tym samym 

dokonuje modyfikacji SIWZ 
 
 
Było: 

KLAUZULA EIB 11 A 
/OC PRACODAWCY/ 

Strony uzgodniły, że: 

Rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 
Pracownikom Ubezpieczonego, w tym w  szczególności: 

1) za szkody powstałe z tytułu wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

2) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym takich o których mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, również takich, o których 
istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się 
dowiedzieć. 

3) obejmuje odpowiedzialności cywilną za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność 
pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom. 

Z zakresu ochrony  ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli wyłączone są: 

1) szkody wynikające z chorób zawodowych z tym zastrzeżeniem, że ochroną objęte są szkody wynikłe 
z przeniesienia chorób zakaźnych o których mowa powyżej; 

2) świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszej Klauzuli.  



 

 

 

 

Za Pracowników w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę, mianowania, powołania, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne w związku z 
wykonywaniem przez nie pracy na rzecz Ubezpieczonego oraz osoby, za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony  (są to w szczególności: stażyści, 
doktoranci, wolontariusze, rezydenci, skazani, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe). 

 
Jest: 
 

KLAUZULA EIB 11 A 
/OC PRACODAWCY/ 

Strony uzgodniły, że: 

Rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 
Pracownikom Ubezpieczonego, w tym w  szczególności: 

1) za szkody powstałe z tytułu wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

2) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym takich o których mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, pod warunkiem, że 
Ubezpieczonemu będzie można przypisać za nie odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa również takich, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub 
przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

3) obejmuje odpowiedzialności cywilną za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność 
pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom. 

Z zakresu ochrony  ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszej klauzuli wyłączone są: 

1) szkody wynikające z chorób zawodowych z tym zastrzeżeniem, że ochroną objęte są szkody 
wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych o których mowa powyżej; 

2) świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszej Klauzuli.  

Za Pracowników w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę, mianowania, powołania, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne w związku z 
wykonywaniem przez nie pracy na rzecz Ubezpieczonego oraz osoby, za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony  (są to w szczególności: stażyści, 
doktoranci, wolontariusze, rezydenci, skazani, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe). 

 
Pytanie nr 84: 
Prosimy o wykreślenie z Procedury likwidacji szkód postanowień: 

1) par. 4 ust. 2. Prosimy o zastosowanie regulacji, wg której wykonawca będzie sam 
podejmował decyzję o udziale w postępowaniu sądowym w charakterze interwenienta 
ubocznego 
2) par. 4 ust. 4 – prosimy, by fakt i koszty ustanowienia pełnomocnika były uzgadniane z 
wykonawcą  
 

Ad 84. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o którą wnioskuje Wykonawca. 
 

 
Pytanie nr 85: 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe dotyczące Procedury likwidacji szkód                   
(Załącznik nr 4.1) nie dotyczą ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to   prosimy 
o potwierdzenie, że zakresie ubezpieczenia OC mają zastosowanie tylko poniższe  klauzule: 



 

 

 

 

KLAUZULA EIB 69 /KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 
KLAUZULA EIB 70 /KLAUZULA WALUTOWA/ 
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/ 

 
Ad 85.  Zamawiający potwierdza, że do zakresu ubezpieczenia OC mają zastosowanie 
wyłącznie klauzule wskazane przez Wykonawcę oraz dodatkowo  KLAUZULA EIB 77 
/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/ 
 

 
Pytanie nr 86: 
Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla KLAUZULI EIB 70 /KLAUZULA 
RZECZOZNAWCÓW/ dotyczy jednego i wszystkich zdarzenie w okresie rozliczeniowym. 
 
Ad 86. Zamawiający potwierdza, że limit odpowiedzialności dla KLAUZULI EIB 77 /KLAUZULA 
RZECZOZNAWCÓW/ dotyczy jednego i wszystkich zdarzenie w okresie rozliczeniowym. 
 
 
Zamawiający informuje również, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz 
Oferty” w odniesieniu do sumy ubezpieczenia MB – właściwa suma ubezpieczenia 27 210 920,78  
zł. 
 


