
 

 
Toruń, dnia 13.12.2018r 
 

 
Wykonawcy 

      którzy ubiegają się o udzielenie  
      zamówienia w nw. postępowaniu 

 
 
        
 
 
dotyczy: przetarg na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczenia komunikacyjne Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. – pytania  
i odpowiedzi cz. I 

 

Pytanie 1 
Wnioskujemy o zmianę zapisów wypowiedzenia umowy – dot. Załącznik nr 1 do SIWZ § 3pkt.1. na 
następujące: 
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: 
 
uzasadniony pisemnie przez Wykonawcę brak możliwości zachowania ustalonych w umowie 
ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, 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;  
szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy i rozumiana 
jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki 

przypisanej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca 
danego okresu rozliczeniowego) przekraczająca poziom 60%.  
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy §10 ust. 1, Załącznik nr 1 do SIWZ, wartości pieniężne, w tym gotówka w kasie, prosimy  
o dopisanie, z wyłączeniem kart płatniczych, kredytowych, chargé i debetowych. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §10 ust. 1, Załącznik nr 1 do SIWZ zapisu  
„z wyłączeniem kart płatniczych, kredytowych, chargé i debetowych”. 

 

Pytanie 3 
Dotyczy §11 ust. 3, Załącznik nr 1 do SIWZ, Klauzula EIB 03 – prosimy o wykreślenie 
„zaniedbanie”. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 
 
Dotyczy §11 ust. 4, pkt.3), Załącznik nr 1 do SIWZ - prosimy o doprecyzowanie kto będzie 
zarządzał taką sytuacją, np. policja, straż pożarna 
 
 

 
 



Odpowiedź: 

 
Zamawiający doprecyzowuje, iż ewakuacją może zarządzać policja, straż pożarna, pracownicy 
Zamawiającego lub podmiot zewnętrzny w zależności od potrzeby w razie zaistnienia szkody. 
 
 
Pytanie 5 
Dotyczy §11 ust. 5, pkt.1), Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o dopisanie „zlokalizowane w 

odległości nie większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi 
działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że regulacje w tym zakresie przedstawiono precyzyjnie w treści SIWZ 
(Załącznik nr 1 § 10 ust. 4 pkt c). 

 
Pytanie 6 
Dotyczy §11 ust. 5, pkt.3), Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o dopisanie „pod warunkiem, że 
mienie stanowi integralną część mienia będącego na powierzchni ziemi”. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §11 ust. 5, pkt.3), Załącznik nr 1 do SIWZ treści 
dopisanie „pod warunkiem, że mienie stanowi integralną część mienia będącego na powierzchni 
ziemi”. 
 
Pytanie 7 

 
Dotyczy §11 ust. 5, pkt.14), Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że  mienie będzie 
składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z 

wymogami producenta. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do 
zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, że mienie wskazane w §11 ust. 5, pkt.14), Załącznik nr 1 do SIWZ 
będzie składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, 
zgodnie z wymogami producenta. 
 
 

Pytanie 8 
Dotyczy §11 ust. 6, Załącznik nr 1 do SIWZ prosimy o potwierdzenie że dotyczy terenu RP. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający potwierdza, że §11 ust. 6, Załącznik nr 1 do SIWZ dotyczy terenu RP. 
 

Pytanie 9 
 
Dotyczy §17 Klauzula EIB 04, Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o zastosowanie limitu dla graffiti 
10.000 zł 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
 
Dotyczy §17 Klauzula EIB 05, Załącznik nr 1 do SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że za katastrofę 
budowlaną nie uznaje się: 

uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub 
wymiany, 



uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną  

i integralną część budynku, awarii instalacji. 
szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. 
budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji,  
a także znajdujące się w nich mienie. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na potwierdzenie zapisów w treści zaproponowanej przez 
Wykonawcę jednakże wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia dodatkowego obowiązującego  
w ramach klauzuli EIB 05 tj. 
 
Zastrzeżenie dodatkowe: 
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 
d) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, 
a także znajdujące się w nich mienie. 

 
Pytanie 11 
 
Proszę o informacje czy obecnie w miejscu ubezpieczenia prowadzone są prace budowlano – 
montażowe, jeśli tak, co obejmują, jaka ich wartość oraz czy zamawiający w najbliższych 36- 
miesiącach planuje rozpoczęcie prac budowlano – montażowych. Jeśli tak, co prace będą 
obejmować, jaka będzie ich wartość, czy na prace te wymagane będą pozwolenie na budowę? 

Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? 
Czy prace te nie naruszają/ nie będą naruszać konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że W 2019 r planowana jest modernizacja układu dezynfekcji wody  na 
terenie stacji uzdatniania wody ul. Górna 56b – szacowana wartość inwestycji to około 5 mln zł 

 
Pytanie 12 
 
Dotyczy §17 Klauzula EIB 07 A, Załącznik nr 1 do SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że ochrona na 
warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących 
się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu. 
 

Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe graniczenie Klauzuli EIB 07 A. 
 
Pytanie 13 

Dotyczy §17 Klauzula EIB 27, Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 
zł. 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14 

Dotyczy §17 Klauzula EIB 39 B, Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o zmniejszenie limitu do 1 
000 000 zł. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w Klauzuli EIB 39 B do wysokości 1.500.000 zł. 
 

 
 
 



Pytanie 15 

 
Prosimy o informację kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów i w jakim stanie jest 
stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane prosimy o informację w których 
budynkach. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż remonty dachów nie były wykonywane z uwagi na dobry stan 

techniczny.  Stolarka okienna również jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany. 
 
 
Pytanie 16 
 
Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny 

protokół z okresowego(pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego. 
 

Odpowiedź:  
 
Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają przeglądy 
pięcioletnie udokumentowane protokołami. 
 

Pytanie 17 
Proszę o informacje – czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, 
przeznaczone do rozbiórki – proszę o ich wskazanie, jaka jest ich wartość, jak są obecnie 
zabezpieczone. 
 
Odpowiedź:  
 

Zamawiający informuje, iż obiekty wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki nie są 
przedmiotem ubezpieczenia. 
 

Pytanie 18 
 
Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania  

i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać, które to obiekty nie maja takich 
badań/przeglądów? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia techniczne są sprawne i posiadają stosowne 
badania i przeglądy. 

 
Pytanie 19 
Dotyczy § 18 pkt. 6 - prosimy o wykreślenie zapisu „ nawet w przypadku braku odpowiedzialności 
zamawiającego za szkodę”. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w § 18 pkt. 6 - „ nawet w przypadku braku 
odpowiedzialności zamawiającego za szkodę”. 
 
 
Pytanie 20 
Dotyczy § 23 pkt. 1- prosimy o wykreślenie zapisu „ szkody wynikłe z nieterminowego wykonania 

zobowiązania”. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21 

Dotyczy § 23 pkt. 14.3- prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 5 lat miała miejsce szkoda 
będąca skutkiem długotrwałej, stopniowej emisji substancji niebezpiecznych. Jeżeli tak, to prosimy 
o informację dotyczącą przyczyn zdarzenia i  wielkości roszczeń. 



 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 5 lat nie miała miejsce szkoda będąca skutkiem 
długotrwałej, stopniowej emisji substancji niebezpiecznych. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy § 23 pkt. 14.3- prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na jedne i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia, udział własny w szkodzie w wysokości 10% szkody minimum  
1 000 zł. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie 23 
Dotyczy § 23 pkt. 14.5 - prosimy o zmianę zapisu „40 dni”  na „ 14 dni”. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 23 pkt. 14.5 na  „30 dni”.   
 
Pytanie 24 
Dotyczy § 23 pkt. 18 - prosimy o potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa nie ma dotyczyć 
szkód: 
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego 
posiadaczowi pojazdu mechanicznego;  

2) wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu; 
3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju 
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 23 pkt. 18 
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód: 
1) wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu; 
2) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju 
dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. 
 

Pytanie 25 
Dotyczy § 23 pkt. 22- prosimy o ustalenie podlimitu dla szkód w przedmiocie ładunku w wysokości 
100 000 zł. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający ustala podlimit dla szkód w przedmiocie ładunku w wysokości 200 000 zł. 

 
 
Pytanie 26 
 
Dotyczy § 23 pkt. 23 - prosimy o informację dotyczącą planowanych na lata 2019-2021 przez 
zamawiającego  prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że W 2019 r planowana jest modernizacja układu dezynfekcji wody  na 
terenie stacji uzdatniania wody ul. Górna 56b – szacowana wartość inwestycji to około 5 mln zł 
 
 

Pytanie 27 
Dotyczy § 23 pkt. 25 - prosimy o wykreślenie zapisu „własnych”. 
 



Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 23 pkt. zapisu „własnych”. 
 
 
Pytanie 28 
 
Dotyczy § 23 pkt. 26 - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód poniesionych przez 

producenta finalnego za chwilę powstania szkody uznaje się moment połączenia, zmieszania lub 
przetworzenia po raz pierwszy wadliwego produktu  w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, iż w § 23 pkt. 26 w przypadku szkód poniesionych przez producenta 

finalnego za chwilę powstania szkody uznaje się moment połączenia, zmieszania lub przetworzenia 
po raz pierwszy wadliwego produktu  w okresie ubezpieczenia. 

 
Pytanie 29 
 
Dotyczy § 26 pkt – prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 250 000 zł; 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie możliwości ustosunkowania się do powyższego pytania (brak doprecyzowania) 
 
 
Pytanie 30 
 

Załącznik nr 1.1 klauzule dodatkowe, 
Klauzula czystych strat finansowych - prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód : 
- związanych ze stosunkiem pracy; 

- kar umownych. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31 
 
Dotyczy § 29 ust. 7, Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o dopisanie, „odpowiednio przeszkolony”. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 29 ust. 7, Załącznik nr 1 do SIWZ - „odpowiednio 
przeszkolony”. 
 

Pytanie 32 
Dotyczy § 29 ust. 12 pkt. 1), Załącznik nr 1 do SIWZ - prosimy o potwierdzenie, że  mienie będzie 

składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z 
wymogami producenta. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do 
zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający potwierdza, że mienie w § 29 ust. 12 pkt. 1), Załącznik nr 1 do SIWZ będzie 
składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z 
wymogami producenta. 
 
Pytanie 33 
 
Dotyczy §31, Załącznik nr 1 do SIWZ, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 

300 zł. 
 
 



Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł. 
 
 
 
Pytanie 34 
 

Dotyczy §1, ust. 1 pkt.1), Załącznik nr 5 do SIWZ – prosimy o zmianę na 3 dni 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 35 

 
Dotyczy §1, ust. 4, Załącznik nr 5 do SIWZ – prosimy o wykreślenie 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 36: 
 
Proszę o wykreślenie poniższych klauzul: 
 
KLAUZULA EIB 65 A 

KLAUZULA EIB 65 B 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 37: 
 
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. 
 

Odpowiedź:  
 
Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają przeglądy 
pięcioletnie udokumentowane protokołami. 
 

 
Pytanie 38: 

 
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. 
 
Odpowiedź:  

 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Pytanie 39: 
 
Czy Zamawiający zamontował filtry do wyłapywania siloksanów w silnikach biogazowych? 

 
 
 



Odpowiedź:  

 
Zamawiający informuje, iż biogazem zasilane są dwa agregaty prądotwórcze (lokalizacja: 
Maszewo). Przedmiotowe agregaty nie są wyposażone w filtry do wyłapywania siloksanów, jednak 
na bieżąco sprawowany jest monitoring pod kątem cyklicznych badań oleju w  przedmiotowych 
urządzeniach. Przedmiotowe badania realizowane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. W 
wyniku dotychczasowych badań nie stwierdzono istnienia siloksanów w oleju w związku z 
powyższym zamawiający nie widzi potrzeby montowania filtrów. 

 
 
Pytanie 40: 
 
Proszę o zmianę poniższego zapisu (par 23 ust 14: 
 

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. 

 
 
 



Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu w następującej treści: 
 
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 30 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. 
 

 
Pytanie 41 
 

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. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej dla Czystych Strat Finansowych:  
 
Proponowana zmiana: 
Franszyza redukcyjna: 5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 2.000,00 PLN. 
 

 
Pytanie 42: 

 
Proszę o modyfikację poniższego zapisu: 
 
Jest: 
2.Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód: 
1)we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 

2)w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, 
3)za które odpowiedzialny jest producent na mocy przepisów prawa, 
4)powstałych w elementach eksploatacyjnych.  
 
Proponowana zmiana: 
2.Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód: 
1)we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, 

żarówkach, lampach, grzejnych 
urządzeniach elektrycznych 
2)w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, 



3)za które odpowiedzialny jest producent na mocy przepisów prawa, 

4)powstałych w elementach eksploatacyjnych.  
5) powstałych w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem 
wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami i niepokojami społecznymi, konfiskatą, 
rozruchami, strajkami, lokautami i oraz aktami terroryzmu i sabotażu. 
6) wynikłych z niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego 
zastosowania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w 
dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 

mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub 
zniekształcenia informacji przechowywanej bądź przetwarzanej przez sprzęt, 
oprogramowanie albo nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym 
urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie 
niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia. 

7) powstałych wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w 
nadzwyczajnych dla danego urządzenia warunkach. 

8)powstałych w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których 
nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem. 
9) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości 
użytkowych maszyn, aparatów lub urządzeń elektroenergetycznych. 

10) w sitach i wężach, ogumieniu, okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, 
szczotkach, linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i porcelanowych oraz innych 
elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości 
maszyny, aparatu i urządzenia 
11) powstałych wskutek przyczyny mechanicznej 
12) górniczych w rozumieniu prawa górniczego. 
13) powstałych w wyniku trzęsienia ziemi oraz powodowanych działaniem energii 

jądrowej lub skażeniem radioaktywnym. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 43: 
 
Proszę o zmianę zapisu w par 49 ust. 5b 
 
Jest: 
Jeżeli producent, sprzedawca lub zakład naprawczy neguje swój obowiązek naprawienia szkody to 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ramach niniejszej umowy. Jeżeli po wypłacie 

odszkodowania okaże się, że osoba trzecia odpowiada za szkodę a nadal neguje ten fakt, to w 
takim przypadku Ubezpieczający zatrzymuje wypłacone odszkodowanie i na koszt oraz zgodnie z 
wytycznymi Ubezpieczyciela dochodzi swych praw pozasądownie lub w razie potrzeby sądownie. 
 
Proponowana zmiana: 

Jeżeli producent, sprzedawca lub zakład naprawczy neguje swój obowiązek naprawienia szkody to 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ramach niniejszej umowy. Jeżeli po wypłacie 

odszkodowania okaże się, że osoba trzecia odpowiada za szkodę a nadal neguje ten fakt, to w 
takim przypadku Ubezpieczający zatrzymuje wypłacone odszkodowanie i na koszt oraz zgodnie z 
wytycznymi Ubezpieczyciela dochodzi swych praw pozasądownie lub w razie potrzeby sądownie. W 
przypadku wyegzekwowania swoich praw Zamawiający zobowiązany jest do 
bezzwłocznego zwrotu Wykonawcy odpowiedniej części odszkodowania 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 44: 
Proszę o zmianę poniższych zapisów: 
 

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, 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu (zapis po dokonaniu proponowanej zmiany jest 
tożsamy z zapisem w SIWZ) 
 

 
Pytanie 45: 
 

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 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany limitów w KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ 
 

Zamawiający wyraża zgodę na zmiane limitu w - KLAUZULI DEWASTACJI. Proponowany limit 
100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
Pytanie 46: 
 
Proszę o wykreślenie klauzuli: 
 
- EIB 03  

- EIB 24  
- EIB 28  
 
Odpowiedź: 
 
- EIB 03 – Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Proponuje obniżenie limitu do 
500.000 zł 

- EIB 24 - Zamawiający wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. 
- EIB 28 - Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. 
   



Pytanie 47: 

 
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. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 48: 
 
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. 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie 49: 
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. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy Klauzuli bez zmian (w proponowanej treści nie widzi różnic  

w stosunku do pierwotnych zapisów) 
 

Pytanie 50: 
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. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 166 

  
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.12.2018r  
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.12.2018r 
godz.11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r. o godz.11.15. 
      
Pytanie 167 
        
Proszę o zgodę na wprowadzenie płatnego ASS w wariancie podstawowym (zniesienie zapisu na 
formularzu oferty 0 lub 1zł) 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie płatnego ASS w wariancie podstawowym (zniesienie 
zapisu na formularzu oferty 0 lub 1zł) 
 


