
Częstochowa, dn. 06.12.2017 r. 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
 

Dotyczy postępowania na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w ramach 

poszczególnych zadań: ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA 
MAJĄTKOWE” Znak sprawy TZ.261.27.2017 

 
 

 
Informacja nr 2  

 
       Z a m a w i a j ą c y -   Przedsiębiorstwo  Wodociągów   i  Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 
S.A.  w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 
usługi  i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wysanie3,  informuje, że otrzymał zapytania, 
których treść wraz z odpowiedziami niniejszym publikuje: 

 

1. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są 
wymagane przeglądy? 

  Odpowiedź: Tak 
2. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne 

przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej? 
Odpowiedź: Tak, zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne 
przeglądy techniczne oraz są zgodne z przepisami  

3. Proszę o informację czy do ochrony zgłoszone są budynki o konstrukcji palnej. Jeśli tak to 
proszę o wskazanie które to budynki. 
Odpowiedź: Tak,  w załączniku C nr inwentarzowy: 806/268-1190; 166/171 – ośrodek 
wczasowy w Jastarni 

4. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są 
budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie 

  Odpowiedź: nie ma takich budynków 
5. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są 

budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich 
wskazanie 
Odpowiedź: nie są planowane żadne wyłączenia z użytkowania 

6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 1 000 000 
zł 
Odpowiedź: nie ma zgody 

7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do definicji zapadanie osuwanie się 
ziemi nie spowodowane działalnością człowieka? 
Odpowiedź: tak 

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla pęknięć mrozowych w 
wysokości 100 000 zł? 
Odpowiedź: nie ma zgody 



9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla dewastacji w wysokości 
50.000 zł? 
Odpowiedź: tak wyrażamy zgodę 

10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe wskutek awarii bądź nieszczelności sieci wodnokanalizacyjnej  lub 
cieplnej limit w wysokości 100 000 zł? 
Odpowiedź: nie ma zgody 

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej 
za szkody w środowisku w wysokości 100 000 zł? 
Odpowiedź: nie ma zgody 

12. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w wysokości 50 000 zł? 
Odpowiedź: nie ma zgody 

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przez podwykonawców limit 100 000 zł 
Odpowiedź: nie ma zgody 

14. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli o dane dotyczące konstrukcji ścian , 
stropów dachów, liczby kondygnacji, przeprowadzonych remontów 
Odpowiedź: Załącznik nr C został zaktualizowany 

15. Prosimy o uzupełnienie informacji o posiadanych zabezpieczeniach przeciw pożarowych 
oraz przeciw kradzieżowych dla poszczególnych budynków/budowli 
Odpowiedź: opis znajduje się w dokumentacji przetargowej 

16. Czy Zamawiający posiada w swoich zasobach budynki wyłączone z użytkowania? 
Odpowiedź: nie posiada 

17. Od kiedy budynki są nieużytkowane? 
Odpowiedź: nie dotyczy 

18. Czy budynki wyłączone z użytkowania są dozorowane, ogrodzone. Jeśli tak to w jaki 
sposób? 
Odpowiedź : nie dotyczy 

19. Jaka jest odległość budynków nieużytkowych  od OSP lub PSP? 
Odpowiedź: Nie dotyczy 

20. Czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od 
zasilania? 
Odpowiedź: nie dotyczy 

21. Jeżeli w zasobach Zamawiającego znajdują się budynki nieużytkowane, przeznaczone do 
rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. 
Odpowiedź: nie dotyczy 

22. Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki i budowle? Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich wartość? Czy są 
wpisane do rejestru zabytków? 
Odpowiedź: zamawiający nie zamierza wyłączać żadnych budynków i budowli z eksploatacji 

23. Czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego 
przeznaczenia? Jeśli nie, prosimy o podanie które wraz z określeniem przyczyny braku 
pozwolenia. 



Odpowiedź: wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do 
aktualnego przeznaczenia. 

24. Czy wszystkie budynki i budowle wybudowane są zgodnie z wymogami prawa? 
Odpowiedź: tak 

25. Czy wszystkie budynki i  budowle posiadają stosowne odbiory oraz pozwolenia zgodnie z 
wymogami prawa? 
Odpowiedź: tak 

26. Czy wszystkie budynki posiadają zabezpieczenie przeciw pożarowe zgodnie z wymogami 
prawa? Czy zabezpieczenia posiadają aktualne przeglądy? 
Odpowiedź: wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia przeciw pożarowe zgodne z 
wymogami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy 

27. Czy wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco? Czy posiadają aktualne przeglądy? 
Odpowiedź: Tak 

28. Proszę o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka OC i AC w okresie 2014 
– 2017. 
Odpowiedź:  
a) w ryzyku OC : rok 2014 i 2015 – 130 pojazdów; rok 2016 – 134 pojazdy, rok 2017 – 137 

pojazdów; 
b) b) w ryzyku AC: rok 2014 – 12 pojazdów; rok 2015 – 11 pojazdów; rok 2016 – 10 

pojazdów; 2017 – 10 pojazdów 
29. Proszę o wykreślenie słowa „zamawiającego” w klauzuli kosztów dodatkowych „koszty 

związane z ratunkiem Zamawiającego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zgoda na wykreślenie słowa „zamawiającego” 

30. Jak, przez kogo i jak często sprawdzana jest jakość wody? 
 
Odpowiedź:  Woda przeznaczona do spożycia dostarczana dla mieszkańców na terenie 
obszaru działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 
S.A. w Częstochowie badana jest w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
 
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków ma wdrożony system jakości zgodny z 
normą             PN-EN ISO 17025: 2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów 
badawczych i wzorcujących”  i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, numer 
certyfikatu AB 739. Laboratorium posiada również  zatwierdzenie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie do wykonywania badań 
laboratoryjnych w zakresie wody przeznaczonej do spożycia. 
METODY BADAŃ: Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków wykonuje badania 
metodami znormalizowanymi i wg procedur własnych. Badania mikrobiologiczne 
wykonywane są metodami referencyjnymi zalecanymi w Rozporządzeniu MZ z dn. 
13.11.2017r. Badania fizyko-chemiczne  wykonywane są metodami, których 
charakterystyka jest zgodna z charakterystyką metod badawczych podaną w załączniku nr 
10 Rozporządzeniu MZ z dnia 13.11.2015r. (czyli zgodnie z wymaganiami) 



CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ: 
Przedsiębiorstwo w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, o której mowa w art. 5 ust. 
1a ustawy z dnia 7 czerwiec 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków prowadzi badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w 
zakresie dotyczącym co najmniej: 
- wymagań i parametrów objętych monitoringiem przeglądowym, 
- parametrów objętych monitoringiem kontrolnym  z częstotliwością nie mniejszą niż 
określono w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MZ z dnia 13.11.2015r., zgodnie z 
„Harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w 
Częstochowie” (zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Częstochowie)   oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować 
zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (awarie sieci wodociągowej, awaria 
systemu uzdatniania wody, wymiana sieci wodociągowej) i w reakcji na skargi, reklamacje 
klientów Przedsiębiorstwa. 
Częstotliwość badań wynosi średnio 11 próbek na dzień roboczy (od poniedziałku do 
piątku). 
W ciągu tygodnia kontrolowana jest  
- woda z każdego ujęcia przynajmniej jednokrotnie ( w tym woda do sieci oraz z sieci 
wodociągowej); - woda z dużych ujęć 2-4 krotnie (w tym woda do sieci oraz w sieci 
wodociągowej). 
 

31. Odnośnie klauzuli  warunków i taryf proponujemy wprowadzić dodatkowy zapis, że 
klauzula ta obowiązuje pod warunkiem, że szkodowość w dotychczasowym przebiegu 
ubezpieczenia nie przekracza 40%, przy czym szkodowość rozumiana jest jako stosunek 
wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych do składki zainkasowanej? 
Odpowiedź:  Brak zgody  na zmianę treści klauzuli.  

 
32. Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli warunków i taryf w ryzyku OC działalności. 

Odpowiedź:  Brak zgody   
 

33. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu, że składka w OC działalności za drugi okres 
ubezpieczenia może ulec podwyższeniu, gdy szkodowość za 11 miesięcy pierwszego okresu 
ub. (rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych do 
składki zainkasowanej) przekroczy 40%? 
Odpowiedź:  Brak zgody  

34. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w OC za produkt i/lub OC za szkody w 
środowisku w wys. 5% lub w wys. 1 tys. zł (lub w innej wysokości możliwej do 
zaakceptowania przez Zamawiającego) 
Odpowiedź:  Brak zgody   



35. Prosimy o zastosowanie podlimitu dla OC za szkody w środowisku w wys. 400 tys. zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia (lub w innej wysokości możliwej do zaakceptowania przez 
Zamawiającego) 
Odpowiedź:  Brak zgody   

36. Proszę o enumeratywne podanie jakie produkty mają być objęte ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej za produkt poza wodą.  
Odpowiedź: Produktem objętym ochroną ubezpieczeniową ma być wyłącznie woda. 

 
37. Prosimy o wykreślenie słów : 

 KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW 
W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione 
koszty rzeczoznawców poniesione przez Zamawiającego, związane z ustaleniem zakresu i 
rozmiaru   szkody do limitu 100.000,00 zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody 
Ubezpieczyciela.  
Brak zgody Ubezpieczyciela może być uzasadniony na piśmie wyłącznie ważnymi względami 

 Odpowiedź: Wyrażamy zgodę ma wykreślenie 
 

38. Proszę o przyjęcie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia w wysokości 50.000 PLN dla ryzyka pękania mrozowego .  
Odpowiedź: Brak zgody 

39. Proszę o potwierdzenie , że ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków starszych 
niż 50 lat 
Odpowiedź: Ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków i budowli starszych niż 50 
lat. 

40. Proponujemy zastosowanie dla ryzyka katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5000 zł 
Odpowiedź: Brak zgody 

41. Proszę o podanie kwotowo wartości sprzętu elektronicznego – łącznie : 
a. Stacjonarnego, 
b. Mobilnego użytkowanego stacjonarnie (pod wskazanym adresem) 
c. Mobilnego z zakresem ubezpieczenia  RP, 
d. Zamontowanego na stałe na samochodach 
Odpowiedź: Wartości podane w załączniku E do SIWZ 
 

42. Proszę o potwierdzenie, że pojazdami: Mercedes Sprinter o nr rej. OP 5988F,   Mercedes o 
nr rej. SC 86427 kierują wyznaczeni pracownicy posiadający prawo jazdy dłużej niż 5 lat i 
którzy skończyli 30 lat życia. 

Odpowiedź: Tak, wskazanymi pojazdami kierują wyznaczani kierowcy posiadający prawo 
jazdy dłużej niż 5 lat i którzy skończyli 30 lat życia. Jednocześnie informujemy, że 
sporadycznie do  prowadzenia tych pojazdów mogą być oddelegowani młodsi pracownicy. 
 

43. Sonda NIVUS – prosimy o opis przeznaczenia i miejsc instalowania. 



Odpowiedź: Sonda NIVUS – urządzenie służące do pomiaru ilości przepływających ścieków 
w kanałach sanitarnych. Miejsce montażu – w studni rewizyjnej według potrzeb 
pomiarowych 
 

44. Proszę o potwierdzenie, że limit na ryzyko wandalizmu/dewastacji wynosi 60.000 zł i 
dotyczy mienia wyposażenia kuchni w Ośrodku Wczasowym w miejscowości Jastarnia. 
Odpowiedź: tak  

45. Prosimy o akceptacje zapisu dodatkowego: 
“W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.” 
 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dołączenie zapisu o treści: W sprawach nieuregulowanych 
w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
46. Czy występują obiekty tymczasowe ? – jakie, jakiej wartości i pod jakim adresem., 

Odpowiedź: Nie istnieją obiekty tymczasowe. 

 
47. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte 

palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, 
trzciną,…)?  W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych 
budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej. 
Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone 

 
 

48. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu 
ubezpieczenia, bądź o możliwość ubezpieczenia ich w zakresie FLEXA (pożar, uderzenie 
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź:  Nie dotyczy 

 
 

49. Niezależnie od powyższego prosimy o podanie przyczyny wyłączenia tych budynków z 
eksploatacji, podanie ich sumy ubezpieczenia oraz informacji czy wszelkie instalacje w nich 
zostały odłączone oraz czy mienie Zamawiającego będące przedmiotem ubezpieczenia 
znajduje się w tych budynkach? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tego mienia oraz 
podanie jego łącznej wartości. 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 



50. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej czy w lokalizacjach wskazanych jako miejsca 
ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia w razie 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji. 
Odpowiedź: w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła w ubezpieczanych lokalizacjach 
powódź. Z tytułu tego rodzaju zdarzeń nie było szkód. 

51. Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnym protokołami. 

Odpowiedź: Budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami są poddawane regularnym przeglądom. Przeglądy potwierdzone są 
każdorazowo pisemnymi protokołami. 

52. Wnosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne 
przeglądy 

Odpowiedź: Zabezpieczenia p.poż są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

53. Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny braku pozwolenia na 
użytkowanie 
Odpowiedź:  Nie dotyczy 
 

54. Prosimy o potwierdzenie, że budynki są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. 
Odpowiedź: Budynki zgłaszane do ubezpieczenia są w dobrym stanie technicznym. 
 

55. Jaka jest suma ubezpieczenia środków obrotowych i gotówki od ognia i innych zdarzeń 
losowych ? 
Odpowiedź:  Przedmiotem ubezpieczenia są jedynie składniki wymienione w załącznikach 
do SIWZ 
 

56. Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli warunków i taryf w ryzyku OC działalności. 
Odpowiedź: Brak zgody 
 

57. Prosimy o wyłączenie zapisu: 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania 
zamówienia, w szczególności: posiadają w ramach swojej struktury jednostkę terenową, w 
odległości drogowej do 130 km od siedziby Zamawiającego, która prowadzi działalność w 
zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia oraz zapewni bieżącą obsługę zamówienia - Załącznik nr 
7 



              oraz załącznika nr 7 
            W/w zapis nie ma wpływu na wykonanie zamówienia. 

 
1. W zakresie obsługi polegającej na wystawiania polis : Poczta Polska obsługuje przesyłki 

na terenie RP w ciągu 1 dnia (dotyczy dużych miast) a korespondencja na linii Broker – 
Wykonawca odbywa się drogą elektroniczną 

2. Likwidacja szkód odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną z Centrum Pomocy a 
dokumenty są przesyłane listem. Rzeczoznawca Wykonawcy dojeżdża na wskazane 
miejsce w celu dokonania oględzin. 
 
W obu przypadkach żądanie obsługi z Jednostki w promieniu 130 km nie ma 
uzasadnienia. 
Zamawiający jest Klientem korporacyjnym i Wykonawca musi wyznaczyć Jednostkę 
kierując się koniecznością zapewnienia poziomu obsługi zgodnie z wymogami SIWZ.  

  
Odpowiedź: Brak zgody 

 
58. Prosimy o podanie szkodowości na dzień bieżący. 

Odpowiedź: Aktualny załącznik G sporządzony na dzień 30.11.2017r. został zamieszczony 
do dokumentacji przetargowej 

 
59. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia Assistance  

z: 
- holowanie pojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca bez limitu kilometrów,  
- zniesienie franszyz kilometrowych, 
- naprawa lub uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 
- pojazd zastępczy do 7 dni licząc od daty zdarzenia. 
Usługa ASS obejmuje terytorium RP. 
 
na:  
- Assistance dotyczy pojazdów osobowych i osobowo-ciężarowych o DMC do 3,5T do 15 
roku eksploatacji 
- holowanie pojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie RP:  

 Po wypadku bez limitu do stacji obsługi, miejsca zamieszkania/siedziby lub celu podróży, 
 po awarii do 300 km od miejsca zdarzenia,  

- wprowadzenie franszyz kilometrowych dla pojazdów starszych niż 10 lat w przypadku 
awarii (ochroną ubezpieczeniową objęta jest awaria pojazdu zaistniała w odległości 
powyżej 25 km od miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego) 
- naprawa lub uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 
- pojazd zastępczy: 

 do 5 dni roboczych w przypadku awarii,   
 do 10 dni roboczych w przypadku kradzieży   lub wypadku 



Usługa ASS obejmuje terytorium RP. 
 
Odpowiedź: Brak zgody na zmianę zakresu 
 

60. Prosimy o zmianę terminu składania na ofert na 11.12.2017r.  
Odpowiedź: zgoda na zmianę terminu składania ofert na 11.12.2017 godz. 11.00 
 

61. Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach miało miejsce skażenie, zanieczyszczenie 
wody dostarczanej przez Zamawiającego lub skażenie/zanieczyszczenie środowiska, nawet 
jeśli nie zgłaszano roszczeń z tego tyt. – jeśli tak, to prosimy o informację, kiedy doszło do 
tych zdarzeń i jakie były ich okoliczności oraz czy i jakie środki przedsięwziął Zamawiający, 
żeby tego rodzaju zdarzenia się nie powtórzyły.  
Odpowiedź: nie było opisanych zdarzeń 
 

62. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia OC w 
ramach zamówień uzupełniających w związku z koniecznością zawarcia ubezpieczeń 
obowiązkowych wynikających ze zmiany prawa oraz koniecznością zawarcia ubezpieczeń 
wynikających z umów z kontrahentami Zamawiającego będzie wymagać zgody 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: tak, potwierdzamy 
 

63. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź: odpowiedź już została udzielona w pkt 45 

 
64. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła 

powódź. Jeśli tak prosimy o: 
1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, 
2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. 
3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w 
wymienionym okresie 

Odpowiedź: odpowiedź była już udzielona 
 

65. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr c do SIWZ) o poniższe 
informacje dotyczące: 
1) roku budowy 
2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu. 
 
Odpowiedź: W Załączniku  C widnieje w ostatniej kolumnie wskazany rok budowy 
poszczególnych obiektów, natomiast dodano dane dotyczące konstrukcji 



 
66. Prosimy o informację odnoszące się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej: 
 wiek wodociągów 
 wykonane remonty z podaniem nazwy firmy konserwującej 
 szkodowość za ostatnie 5 lat 
 informacje czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu 
 podanie ilości i wartości przepompowni 
 sposób zabezpieczenia przepompowni 
 czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, remonty, 

przebudowy 
 
Odpowiedź:  

 Wiek wodociągów  

           - do 10 lat  -  7,90 % 
           - 11-25 lat - 31,31 % 
           - 26-50 lat - 44,10 % 
           - powyżej 50 lat - 16,69 % 

 Remonty i przebudowy wykonywane są w zależności od potrzeb bieżących (awaryjność) 
oraz zgodnie z planem inwestycyjnym. Remonty i przebudowy wykonują Służby 
Przedsiębiorstwa lub firmy wybrane w przetargach. 

 Ponad poziomem gruntu występują wodociągi jedynie na wiaduktach, mostach, kładkach 
itp. 

 Inwestycje, remonty i przebudowy planowane i wykonywane są zgodnie z planem 
inwestycji na dany rok. 

 
 

67. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 
1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z 

podaniem ich wartości 
2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich 

wartości  
3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z 

podaniem ich wartości 
 

Odpowiedź: nie dotyczy 
 

68. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich 
ryzyk nie są objęte: 
a) drogi, 
b) linie kolejowe 
c) przepusty 
d) mosty 
e) tunele 



f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz 
znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie 
spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez 
odbioru technicznego); 

g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji; 
h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, 

telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem 
przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z 
tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości 
większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli; 

i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem 
oraz recyklingiem śmieci 

 
Odpowiedź: tak, potwierdzamy 

 
69. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. 

Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w 
odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego). 
Odpowiedź: wszystkie zgłoszone budynki są użytkowane 
 

70. W odniesieniu do  budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim 
zakresie zostały wykonane? 
Odpowiedź: remonty prowadzone są systematycznie w zależności od potrzeb 
 

71. Prosimy w przypadku Farm fotowoltaicznych o podanie następujących danych: 
 Data oddania do eksploatacji 
 Miejsce instalacji (grunt, obiekt – konstrukcja dachu) 
 Producen modółów 
 Ilość modułów 
 Producent falownika 
 Ilość falowników 
 Wartość modułów wraz z falownikami i konstrukcją nośną 
 Wartość wszystkich transformatorów 
 Wartość rozdzielni 
 Długość okablowania z wartością 
 Czy teren farm jest ogrodzony i monitorowany 
 Czy urządzenia mają gwarancję 
 Czy posiadają umowę serwisową (producent czy serwis) 
 Czy są wyposażone w system: odgromowy, przepięciowy, monitowania i 

zarządzania pracą elektrowni 
Odpowiedź:  



Instalacje Fotowoltaiczne w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 
Spóła Akcyjna w Częstochowie 
Każda z  instalacji fotowoltaicznych została wykonana jako tzw.,, instalacja prosumencka”  
( preferencyjne warunki przyłączenia przy ograniczonej mocy do 40kW ) i  ma za zadanie 
przetwarzać energię promieniowania słonecznego, a po odpowiednim jej przetransformowaniu 
oddawać do sieci wewnętrznej. Jej głównym przeznaczeniem jest wykorzystanie energii na własne 
potrzeby. Dopuszcza się  oddawania energii elektrycznej do sieci publicznej. 
Elektrownie zostały zlokalizowane na obiektach PWiK:  

1. Zbiornik Wody Kawie Góry -42-224 Częstochowa ul.Sojczyńskiego-Warszyca 2/5 
2. Zbiornik Wody Błeszno 42-208 Częstochowa ul.Bohaterów Katynia 34/36 

Elektrownia słoneczna składa się  z 168 multikrystalicznych paneli fotowoltaicznych każdy  
o mocy 260Wp o łącznej mocy około 43680 Wp. Zastosowane panele  współpracują z dwoma 
trójfazowymi falownikami o łącznej mocy wyjściowej 40 kW. 
Instalacja składa się z następujący elementów: 
• Ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilości 168 szt., 
• Falownik trójfazowy w ilości 2 szt., 
• Instalacja elektryczna prądu stałego, 
• Trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego wraz z układem pomiarowym OZE 
(liczniki dostarczane przez Tauron Dystrybucja. Umowa na odbiór energii elektrycznej z AC 
Andrychów) 
Jako źródło energii odnawialnej w instalacji fotowoltaicznej zastosowano 168 modułów 
fotowoltaicznych, każdy o mocy 260 Wp. Moduły fotowoltaiczne to urządzenia, które za pomocą 
zjawiska fotowoltaicznego służą do zamiany energii słonecznej na prąd elektryczny. Moduły zostały 
podzielone na sekcje zgodnie z wielkością opisanych dalej falowników sieciowych, umocowane są 
na gruncie pod najbardziej optymalnym kątem w stosunku do powierzchni ziemi z ekspozycją w 
kierunku południowym. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnej ilości produkowanej energii 
elektrycznej. 
 
Panel posiada zabezpieczenie w postaci diod bocznikująco-blokujących mających na celu ochronę 
przed przepływem prądu wstecznego, co w przypadku zacienienia części ogniw lub całych 
modułów zabezpiecza go przed uszkodzeniami typu wypalenia, wytopienia bądź przegrzania. 
Moduły PV zostały podzielone na sekcje. Następnie sekcje główne zostały podzielone na sekcje 
robocze dołączane do falownika. Panele w sekcjach roboczych zostały połączone szeregowo.  
AD. 2 Elektrownia słoneczna składa się  z 124 multikrystalicznych paneli fotowoltaicznych każdy  
o mocy 320Wp o łącznej mocy około 39680Wp. Zastosowane panele będą współpracują z trzema 
trójfazowymi falownikami o łącznej mocy wyjściowej 36,4 kW (20,0kW+8,2kW+8,2kW)Instalacja 
składa się z następujący elementów: 
• Ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilości 124 szt., 
• Falownik trójfazowy w ilości 3 szt., 
• Instalacja elektryczna prądu stałego, 
• Trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego z licznikiem OZE 
 
Elektrownie zostały uruchomione w czerwcu 2016 roku i do miesiąca luty 2017 wyprodukowały 
łącznie 47MWh. Część energii zależnie od potrzeb obiektu, gdzie została zainstalowana 
elektrownia -zostaje zużyta na potrzeby własne a nadmiar oddany / sprzedany do sieci 
elektroenergetycznej.  
Zużycie energii na potrzeby własne niesie ze sobą oszczędności w postaci braku opłat za usługi 
dystrybucji, które są znaczną częścią stałych kosztów energii el.  
Łączny koszt inwestycji wyniósł 350tyś zł za elektrownię na Zb. Wody Błeszno, oraz 298tyś. zł 
elektrownia na Zb. Wody Kawie Góry. Powstała różnica mimo podobnych mocy wynikła z bardzo 



trudnego terenu ( podłoże skalno-gliniaste). Tańsza elektrownia została wybudowana na płaskim 
piaszczystym terenie stąd koszty inwestycji są niższe.  
Należy nadmienić, że w przypadku elektrowni zlokalizowanej przy ul. Sojczyńskiego,  wszelkie 
prace począwszy od złożenia dokumentacji przez projekt i wykonanie zostały wykonane przez 
Wydział Utrzymania Ruchu PWiK, natomiast w przypadku elektrowni przy ul. Boh. Katynia, projekt 
ze względu na wcześniejsze ustalenia wykonała firma zewnętrzna.  

 
  

72. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie 
budynków niespełniających powyższego warunku. 
Odpowiedź: informacje były przekazane we wcześniejszych pytaniach 

73. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem 
konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości. 
Odpowiedź: do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem 
konserwatora zabytków 
 

74. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężnej 
Odpowiedź: nie dotyczy 
 

75.   Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania 
Odpowiedź: informacje były przekazane we wcześniejszych pytaniach 

 
76. Proszę o potwierdzenie że koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, 

wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub 
innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb pokrywane są w ramach SU . 
Odpowiedź: nie dotyczy 
 

77. Prosimy o informacje jakie środki obrotowe posiada zamawiający  
Odpowiedź: środki objęte postępowaniem zostały wykazane w załącznikach do SIWZ 

78. Prosimy o określenie wieku sprzętu elektronicznego, lub potwierdzenie, że do 
ubezpieczenia nie jest zgłaszany sprzęt starszy niż 10 lat. 
Odpowiedź: zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny nie jest starszy niż 10 lat 

 
79. W przypadku gdy sprzęt jest starszy niż 10 lat, prosimy o wskazanie takiego sprzętu wraz z 

rokiem produkcji.  
Odpowiedź: nie dotyczy 
 

80. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z 
postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź:  



W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

81. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów 
Odpowiedź: nie 

 
82. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 
Odpowiedź: nie 
 

83. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze 
ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Odpowiedź: Informacje podane na str 18 dokumentu: Integralna część SIWZ - Program  
 

84. Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD. 
Odpowiedź: wyrażamy zgodę na wyłączenie  

 
85. Prosimy o uszczegółowienie zakresu oc z tytułu odpowiedzialności za szkody środowiskowe  

 
Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności za szkody środowiskowe 
obejmuje szkody wynikłe z emisji zarówno nagłej jak i stopniowej. Ubezpieczone są szkody 
w środowisku, w tym w gatunkach chronionych, w chronionych siedliskach przyrodniczych, 
w wodach lub w powierzchni ziemi, powstałe na terenie własnym lub należącym do osób 
trzecich bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji. W zakres ubezpieczenia 
wchodzą koszty działań zapobiegawczych i naprawczych poniesionych w oparciu o aktualne 
prawo środowiskowe, w szczególności Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 75, poz. 493). Pokrywane są też koszty przerwy w 
prowadzonej działalności, obrony prawnej, oraz koszty obudowy mienia ruchomego lub 
nieruchomości powstałe wskutek prowadzonych działań zapobiegawczych i naprawczych. 

  
86. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oc działalności rozszerzenie szkód rzeczowych o 

utratę dotyczy wyłącznie odpowiedzialności za szkody rzeczowe w rzeczach znajdujących 
się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego 
Odpowiedź: tak 

 
87. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją imprez w 

zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne (tj. 
sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub 
jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, 
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, 
speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem 
specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na 



nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty 
walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi 
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi). 
Odpowiedź: zgoda na wprowadzenie wyłączenia 
 

88. Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju 
kary umowne,  odszkodowania, nawiązki etc 
Odpowiedź: tak 
 

89. Prosimy o informację czy klient zajmuje się wyburzeniami/rozbiórką oraz robotami 
zmiennymi polegającymi na wykonywaniu przekopów? Jakie klient z tego tytułu 
generuje obroty? Czy wyburzenia dotyczą budynków w zwartej czy luźnej zabudowie? 
Czy używa podczas ww prac materiałów wyburzeniowych?  
Odpowiedź: nie dotyczy 
 

90. Odnośnie ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych czy maszyna wskazana w 
załączniku F to jest jedynym urządzeniem/maszyną mającą być objętą w.w zakresem? 
Prosimy o wskazanie jakiego typu prace wykonuje podziemia? Oraz określenie jaka jej 
część wykonuje ww prace oraz o określenie przybliżonej maksymalnej szkody z tego 
tytułu.  
Odpowiedź: W zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych jedyną maszyną 
objętą ubezpieczeniem jest wykaz urządzeń wskazany w załączniku F. 

91. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów: 
Katastrofa budowlana 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 
i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej; 
ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej; 
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego; 
c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń; 
d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; 
e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni; 
f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź 
cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne 
oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną; 
g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji; 
h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy; 
i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót 
podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej; 
j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem; 



k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z 
„Książką obiektu budowlanego”  
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde 
zdarzenie szkodowe.” 

  
Odpowiedź: Brak zgody na zapis 

 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

92. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 
500 000 zł 
Odpowiedź: Brak zgody 

Klauzula ubezpieczenia przepięć 
93. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mnij 

niż 1.000 zł 
Odpowiedź: wysokość zaproponowanych franszyz i udziałów własnych będzie podlegać 
ocenie według kryteriów  wskazanych w Rozdziale XIII SIWZ  

94. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku lokalizacji ma zastosowanie zastrzeżenie że 
Lokalizacje spełniają wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz ogólnie 
obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej  
Odpowiedź: tak 

 
95. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy 

integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości? 
Odpowiedź: wysokość zaproponowanych franszyz i udziałów własnych będzie podlegać 
ocenie według kryteriów  wskazanych w Rozdziale XIII SIWZ  

96. Czy jakieś pojazdy z załącznika a i b mają zostać ubezpieczone, czy nie nastąpiła zmiana 
liczebności floty od ogłoszenia przetargu, jeżeli tak proszę o wskazanie pojazdów 
wykreślonych.  
Odpowiedź: w załączniku a – wyłącza się z ubezpieczenia pojazd : OP9291G (ubezpieczany 
przez leasingodawcę).  

 
97. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia dla pojazdu MAN SC4680P 

Odpowiedź: Prosimy o przyjęcie do obliczeń składki sumy ubezpieczenia  w wysokości 
900.000 złotych 

98. Czy SU dla pojazdów z załącznika b jest zaktualizowana czy przepisana z aktualnie 
obowiązujących polis? 
Odpowiedź: sumy zostały zaktualizowane na dzień przygotowania przetargu 

 
99. Czy zamawiający  dopuszcza na różnicowanie składki OC i stawki AC w kolejnych okresach 

ubezpieczenia, w granicach zadeklarowanej łącznej składki przedstawionej w formularzu 
ofertowym? 
Odpowiedź: nie dopuszcza 



 
100. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW oraz ASS płatności składki w całości 

doliczonej do pierwszej raty? 
Odpowiedź: tak 

 
101. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance 

przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszych niż 15 lat, wg następującego katalogu: 
a) samochody osobowe; 
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy 
osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej); 
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane 
w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu 
zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
 
Odpowiedź: tak 
 
102. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie składki minimalnej w ryzyku AC, precyzyjnie 

określonej na etapie składania oferty 
Odpowiedź: tak 

103. Prosimy o odstąpienie od stosowania klauzuli leway w zakresie ubezpieczenia AC 
Odpowiedź: Brak zgody na odstąpienie. Akceptacja klauzuli bądź jej brak  podlega ocenie 
według kryteriów  wskazanych w Rozdziale XIII SIWZ  

 

104. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku OC i AC formę wystawiania polis w postaci 
jednostkowej per pojazd 
 
Odpowiedź: tak 

105. Prosimy o informację czy pojazdy specjalne załączone w załączniku a i b spełniają 
warunki poniższej definicji: 
 
Pojazd specjalny –pojazd przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która 
powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, 
nie przeznaczony do przewozu ładunków i/lub osób poza osobami i przedmiotami 
związanymi z wykonywaniem tej funkcji. 
 
Odpowiedź: tak 

106. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli: 
„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu 
rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli 



szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od 
początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia 
poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy: 
 w ubezpieczeniu OC – 60% 
 w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70% 

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym 
obowiązywała umowa.” 

  
 Odpowiedź: Brak zgody 
 

107. Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk. 
Odpowiedź:  
a) w ryzyku OC działalności przyczynami szkód w 90% są awarie sieci wodno-

kanalizacyjnych; 10% szkody powstałe podczas naprawy awarii sieci ;  
b) w ryzyku majątkowym – w roku 2017 była jedna szkoda polegająca na spaleniu domku 

w Ośrodku wczasowym oraz dwie powstałe w pomieszczeniach na terenie Bazy 
polegające na zalaniu pomieszczeń w wyniku awarii instalacji hydraulicznych. 

c) W ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – szkody polegały na uszkodzeniach 
mechanicznych sprzętu. 

 
108. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w 

SIWZ będą miały zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia 
ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres 
realizacji zamówienia. 
Odpowiedź: odpowiedź już udzielona w pkt 45 i 63 

109. Prosimy o wskazanie treści kl. 15 wykazanej w rozdziale XIII 
Odpowiedź: brak klauzuli nr 15. Do oceny przyjętych będzie 14 klauzul opisanych w 
dokumencie : Integralna część SIWZ - Program  

110. Prosimy o określenie których przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczą 
programu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wykonuje swoją działalność zgodnie z przepisami Prawo ochrony 
środowiska, zatem przepisy te dotyczą ryzyka OC działalności 

 

 


