
  

GK-ZP.271.1.16        Nr w BZP 78922                                    Drawsko dnia 12 Kwietnia 2016 

 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  Zamawiający informuje, że do dnia 10 kwietnia br. wpłynęły 
do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 
związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam wyjaśnień dotyczących złożonych 
zapytań, a także na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję zmian 
SIWZ: 
 
PYTANIA OD 1 DO 32 DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, 
MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami 
(zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że posiada aktualne przeglądy potwierdzone protokołem 
 
Pytanie nr 2 
Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, 
sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie 
słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, 
prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przeglądy pokontrolne zawierają uwagi, wnioski i zastrzeżenia 
dotyczące stanu technicznego budynków i zalecenia naprawcze 
 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z 
przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że budynki szkół, przedszkoli, budynek Urzedu Gminy i gimnazjum 
posiadają okresowe przeglądy instalacji. Natomiast pozostałe budynki posiadają tylko w 
zakresie instalacji wentylacyjno – kominowej. 
 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiadamy 
 
Pytanie nr 5 
Czy drewniane konstrukcje obiektów są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez 
wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w 
niepalnych peszlach? 

 
Odpowiedź:  



  

Zamawiający informuje, że nie są 
 
 
 
 
Pytanie nr 6 
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do 
ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie 
następujących informacji: 

- wskazanie procesów technologicznych 
- konstrukcji budynków 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach SIWZ nie zostały zgłoszone i Zamawiający nie zamierza 
zgłaszać w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie 
odpadów, biogazownie itp. 
 
Pytanie nr 7 

Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, 
prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub 
inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w latach 1996 do 2016 nie wystąpiły szkody powodziowe lub 
podtopienia  
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie przeznaczone do rozbiórki pozostaje poza ochroną ubezpieczeniową. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z 
eksploatacji lub pustostany? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, 
wyłączone z eksploatacji czy pustostany 
 
 
Pytanie nr 10 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i 
konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób 
trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  

 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe      
do użycia, 
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz 
para. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dotyczy  
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o informację o przeprowadzonych remontach w budynkach, których wiek przekracza 50 lat. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zostały przeprowadzone następujące remonty w budynkach, 
których wiek nie przekracza 50 lat: 
W kolejności jak w tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Drawsko 
 
 



  

 

Remonty  

lp. 
nazwa budynku/ 

budowli  
rok budowy lokalizacja (adres) 

informacja o  remontach 
       

  
       

1. Urząd Gminy       
       

2 Budynek mieszkalny 1918-1944 Drawsko ul. Nowa 4  Nie było  
       

3 
Ośrodek Zdrowia 
Chełst 

1918-1944 Chełst  48  Nie było 
       

4 Budynek mieszkalny przed 1918 
Drawski Młyn, ul. 
Szosa Dworcowa 1 

 Docieplenie poddasza – 2014 r. 
       

5 Budynek mieszkalny 1918-1944 

Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
114 (Dom 
Nauczyciela) 

 Wymiana okien -2013 r. 
       

8 Budynek mieszkalny pocz. XXw 
Drawski Młyn Szosa 
Dworcowa 2 (stara 
szkoła) 

 Nie było 
       

9 Budynek po GS ok1965 
Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
121 C 

 Nie było 
       

10 Budynek gospodarczy przed 1918 Piłka 99 
Nie było  

       

11 Budynek gospodarczy  1918-1944 Drawsko ul. Nowa 4 
Nie było  

       

12 Budynek gospodarczy pocz. XXw 
Drawski Młyn, Szosa 
Dworcowa 2  

Nie było  
       

13 Budynek gospodarczy ok.. 1960 
Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
114  

Nie było  

       

14 Budynek gospodarczy ok..1960 
Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
114 

Nie było  

       

15 Budynek Urząd Gminy 
przełom XIX i 

XX w 

Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
121   

 Remont dachu – 2015 r. 
Wymiana okien i remont elewacji 
budynku – 2013 r. 

       

16 Remiza OSP przed 1918 
Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp. 
121 OSP 

 Remont budynku – 2000 r.  
Założenie nowych bram 
wjazdowych – 2014, 2015 

       

19 
Ośrodek Zdrowia 
Drawsko 

ok1965 Drawsko  Nie było 
       

22 Przedszkole przed 1918 Piłka 99  Nie było  
       

28 Świetlica pocz. XXw Marylin  Wymiana dachu – 2012 r.  
       

29 Świetlica koniec XIXw Kwiejce Stare  Nie było  
       



  

47 Budynek  mieszkalny ok1930 Piłka 35  Nie było  
       

48 
Budynek (magazyn, 
biura ZKiW) 

pocz. XXw 

Drawsko 
ul.Powst.Wlkp 121a 
(magaz. Zakł. Kan, 
biura Zakł. Kan.) 

 Remont całościowy w 2002 r., 
remont częściowy w 2008 r.        

51 
Budynek mieszkalny 
(Komis) 

ok. 1930 
Drawsko 
ul.Powst.Wlkp. 140  

 Wymiana okien 2014 r.  
       

52 Budynek gospodarczy ok. 1960 
Drawsko ul. 
Powst.Wlkp. 140 

 Nie było 
       

59 Świetlica pocz. XXw Kwiejce Nowe 8  Nie było  
       

65 Budynek spichlerz 
przełom XIX i 

XX w 
Drawsko 
ul.Powst.Wlkp.121a 

 Nie było  
       

79 Budynek szkolny 1963 
64-731 Dr. Młyn ul. 
Szosa Dworcowa 2 

 Wymiana oświetlenia w salach 
lekcyjnych – 2015 r.         

85 
Budynek szkolny - 
stary 

1906 
64-733 Pęckowo ul. 
Powstańców Wlkp. 1 

 Konserwacja komina, wymiana 
okien i remont toalet - 2011        

92 Budynek szkolny 1928 64-734 Chełst 64 
 Wymiana okien w latach – 2010-
2015        



  

93 Budynek szkolny - las 1928 64-734 Chełst 113 
 Wymiana drzwi zewnętrznych, 
okien, remont 1/3 częsci dachu – 
2011 r.  

       

107 Budynek szkolny I i II 1901 
64-733 Drawsko ul. 
Powstańców Wlkp  
83/85 

 Nie było  
       

111 Budynek przedszkola - 
Kawczyn, 64-733 
Drawsko 

Remont budynku, ocieplenie – 
2013 r.         

112 Budynek gospodarczy - 
Kawczyn, 64-733 
Drawsko 

Nie dotyczy  
       

113 Budynek przedszkola - 
Pęckowo, 64-733 
Drawsko 

Wymiana grzejników - 2014 r.  
       

114 Budynek przedszkola - 
Kamiennik 58, 64-733 
Drawsko 

 Wymiana dachu 2011 
       

115 Budynek gospodarczy - 
Kamiennik 58, 64-733 
Drawsko 

 Nie było  
       

116 Budynek przedszkola - 
Chełst, 64-733 
Drawsko 

 Wymiana okien, remont 
ogrzewania poprzez wymianę rur, 
pieca c.o. - 2013 r.   

       

118 Świetlica Piłka   Piłka  Remont świetlicy w 2012 r.  
       

 
 
Pytanie nr 12 

Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji dla budynków, dla których takiej informacji nie podano. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie dane na temat konstrukcji budynków, którymi dysponuje w 
chwili obecnej zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynki. 
 
 
 
Pytanie nr 13 



  

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone kolektory słoneczne? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
wartości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone kolektory słoneczne. 
 
Pytanie nr 15 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi gminne? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
wartości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały 
zgłoszone drogi gminne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych zostały zgłoszone chodniki i parkingi. Ich wartość określona jest w 
załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynki i budowle. 
 
Pytanie nr 16 
Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie 
zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)„ 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu 
z 30% do 20%. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18 
Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma 
zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną 
ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W zakresie I części ubezpieczenia: 

„Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy 
ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz 

składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie 

zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub 
likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty 

składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za 
każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk. Powyższa zasada nie ma 
zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną 
ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.” 

 
 
 
 
 
Pytanie nr 19 



  

Prosimy o obniżenie limitu dla kl. awarii instalacji oraz urządzeń technologicznych do 50.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20 

Prosimy o obniżenie limitu dla kl. miejsca ubezpieczenia do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 21 
Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. transportowania: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym 

magnetycznych i optycznych, 

2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego 

właściwości, 

3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego 

rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku 

transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania 

czynności załadunkowych i wyładunkowych, 

5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 

dokonujących rozładunku i załadunku, 

6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 22 

W odniesieniu do kl. składowania – prosimy o informację czy Zamawiający składuje mienie w pomieszczeniach 
położonych poniżej gruntu bezpośrednio na podłodze? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości mienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że mienie składowane w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu tj. na 
poziomie „-1” np. w piwniach to: 

Lp Jednostka  Mienie składowane w pomieszczeniach 
położonych poniżej gruntu tj. na poziomie „-1” np. 
w piwniach 

Wartość  

1 Szkoła 
Podstawowa 
Drawsko  

Stołówka  

 Meble (Stoły, krzesła) 

Ok. 2.000,00  

2 Szkoła 
Podstawowa 
Drawsko 

Biblioteka  

Księgozbiór  

Meble (stoły, krzesła, biurko, regały) 

 

21.782,00 

Ok. 8.500,00 

3 Szkoła 
Podstawowa 
Drawsko 

Sala komputerowa 

Komputery, meble (ławki, krzesła) 

36.200,00 



  

4 Gimnazjum 
Drawsko  

Biblioteka  

Księgozbiór  

Meble (stoły, krzesła, biurko, regały) 

4 komputery 

kserokopiarka 

 

37.251,92,00 

Ok. 10.000,00 

Ok. 8.000,00 

4.900,00 

5 Pozostałe 
jednostki  

Kotłownie  

- Piece c. o., 

- narzędzia do drobnych prac gospodarczych  

- inne  – trudno określić i precyzyjnie sprecyzować   

Trudno 
precyzyjnie 
określić  

Mienia nie składuje się bezpośrednio na podłodze jeśli takie nie jest przeznaczenie tego mienia 
lub właściwe użytkowanie.  

 
 
Pytanie nr 23 
W odniesieniu do kl. szkód mechanicznych (obligatoryjna i fakultatywna) – czy zamawiający dopuszcza włączenie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 24 

Prosimy o wyłączenie stosowania kl. katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 90 lat. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 25  
W nawiązaniu do zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na 
wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zapisu ochrona w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem obowiązuje pod warunkiem, że mienie znajduje się na terenie wydzielonym, ogrodzonym i 
oświetlonym w porze nocnej oraz jest objęte stałym dozorem. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 26 
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie przechowywane jest na wolnym powietrzu oraz o jakiej wartości. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że mienie przechowywane na wolnym powietrzu to: 
Mienie zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ w:  
 

1. Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów, w: 
Zakładce nr 2 – budynki i budowle -wszystkie pozycje -  wartość razem: 1 274 000,00 zł 
Zakładce nr 3 – elektronika-wykaz monitoringu wizyjnego - kamery zewnętrzne 4 sztuki, 
wartość bruto: 1838,85 zł 
Zakładce nr 7 – maszyny - wymienione pozycje:     
 wartość: 

6. Zagęszczarka Mikasa                                    13 420,00 zł  

15. Zagęszczarka                                     6 380,00 zł  



  

18. Zagęszczarka Bomag BPR 30/38 D-3                                     5 500,00 zł  

19. Zagęszczarka Wacker DPU 5045 H                                     8 300,00 zł  

21. 
Ultradźwiekowy miernik przeplywu 
Unisonic_F 

3 600,00 zł  

 
 

2. W pozostałych jednostkach, w: 
Zakładce nr 2 – budynki i budowle -wszystkie pozycje  
Zakładce nr 3 – elektronika- żadna z wymienionych pozycji 
Zakładce nr 6 – środki trwałe – większość wykazanego mienia znajduje się w pomieszczeniach, 
jedynie niewielka ich część może pozostawać na wolnym powietrzu – zamawiający w chwili 
obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić jaka ich część i jaką ma wartość.  
 
 
Pytanie nr 27 
Odnośnie kl. likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych – prosimy o możliwość stosowania zasady proporcji w 
odniesieniu do szkód całkowitych w środkach trwałych ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej w 
przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego 
przedmiotu 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 28 
Prosimy o wyłączenie ryzyka skażenia biologicznego oraz chemicznego z kl. terroryzmu 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 29 
Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących zapisów: 
      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
 

 nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

 nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu 
technicznego obiektu, 

 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, 

 wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających 
poprawność posadowienia konstrukcji, 

 wyłączonych z eksploatacji, 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód 
powstałych wskutek katastrofy budowlanej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód 
powstałych wskutek naruszenia konstrukcji dachu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie 
dotyczy prac naruszających konstrukcję budynku. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 32 



  

Odnośnie kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości 
prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część 
ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi 
pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia 
adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli 
jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach 
Zamawiający zamierza je przeprowadzić.  

Odpowiedź: 
Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić zakresu i wartości prac 
przewidywanym okresie realizacji jak i tego czy prace będą prowadzone przez podmioty 
trzecie. 
 
PYTANIA OD 33 DO 39 DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 
Pytanie nr 33 
Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu 
elektronicznego i pozostają w mocy w okresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że:  

1. Urząd gminy : posiada umowę o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i 

pozostają w mocy w okresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
2. Pozostałe jednostki:  nie posiadają umów o konserwację ubezpieczonego sprzętu. W razie 

awarii zgłoszenia są wykonywane na bieżąco - według potrzeb do serwisu.  
 

Pytanie nr 34 
Prosimy o informację czy: 

ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu 
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i przepięciami są : 
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne 
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu 

elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego 

 
Zamawiający informuje, że:  

1. Urząd gminy : tak został wyposażony; nie są nadzorowane i konserwowane przez 

specjalistyczny personel  
2. Pozostałe jednostki:  chyba został wyposażony;  nie są nadzorowane i konserwowane przez 

specjalistyczny personel  
 

 
Pytanie nr 35 
Wnosimy o zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego na 50.000,- PLN 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 36 

Czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Ubezpieczenia nośników 
obrazu w urządzeniach fotokopiujących w poniższej treści:  

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody 
powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących. 
W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na 
podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej). 
Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone 
proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek 
liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu. 

 
Odpowiedź: 



  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane 
oprogramowanie antywirusowe. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że TAK 
 
Pytanie nr 38 
Prosimy  o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych 
kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że archiwizacje danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach są 
wykonywane co ………./ i są przechowywane …………. 

1. Urząd Gminy- są wykonywane 1 na tydzień/ i są przechowywane na osobnym serwerze 
2.  ZKIW- są wykonywane codziennie / i są przechowywane na dodatkowym serwerze 
3.  GOPS- są wykonywane 1 raz na tydzień/ i są przechowywane na osobnym serwerze 
4. GOKRT i BP- są wykonywane co brak informacji 
5. Szkoły- są wykonywane co brak informacji 
6. GPP- są wykonywane 2 razy w roku i przechowywane na pamieci zewnętrznej w zamkniętej 

szafie 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o wprowadzenie fr. redukcyjnej dla zwiększonych kosztów działalności  - proporcjonalnych w wysokości 
2 dni robocze. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 40 DOTYCZY RYZYKA MASZYN OD USZKODZEŃ 
 
Pytanie nr 40 
Przez kogo przeprowadzana jest konserwacja bieżąca ubezpieczanych maszyn, czy Zamawiający posiada 
umowy na konserwację/serwis ubezpieczanych maszyn? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że konserwacja bieżąca ubezpieczanych maszyn przeprowadzana jest przez 

pracowników ZKIW. Zamawiający nie posiada umów na konserwację/serwis ubezpieczanych maszyn. W 
razie potrzeby wzywany jest serwis.  

 
 
 
PYTANIA OD 41 DO 47 DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
Pytanie nr 41 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ „W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające 
lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 
załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 
SIWZ i programu ubezpieczenia.” 
 
Pytanie nr 42 
Prosimy  o potwierdzenie, że  w zakres czynności  Gminy  objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:  

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego 
magazynowania  i składowania odpadów w tym niebezpiecznych  
- utylizacja odpadów 

 



  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 43 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w 
tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 44 
Czy w zakres prowadzonej działalności wchodzi gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami 
użytkowymi?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że TAK 
 
 
Pytanie nr 45 
Jeżeli tak,  prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z tytułu 
posiadania i administrowania: 

 nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  

 nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  

 nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 46  
Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sieć wodociągowa wynosi 155,2 km, natomiast sieć kanalizacyjna 
wynosi 42,48 km.  
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o podanie głównych odbiorców energii, w tym prosimy o  doprecyzowanie jacy odbiorcy przemysłowi  są 
Klientami. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dostarcza energii żadnym podmiotom trzecim.   
 
PYTANIE NR 48 DOTYCZY UBEZPIECZENIA RYZYKA NNW 
 
Pytanie nr 48 
Czy do ubezpieczenia zostaną zgłoszone osoby w wieku powyżej 67 lat? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  do ubezpieczenia NNW nie zostaną zgłoszone osoby powyżej 67 
lat.  
 
PYTANIA OD 49 DO 57 DOTYCZĄ WSZYSTKICH RYZYK 
 
Pytanie nr 49 
Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym doszły następujące lokalizacje: 

Urząd Gminy - poz. od 123 do 131 w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 4 do SIWZ, Szkoła 

Podstawowa w Pęckowie - poz. od 1 do 3 w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 4 do SIWZ, Szkoła 

Podstawowa w Drawsku - poz. od 1 do 2 w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 
    



  

 
Pytanie nr 50 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do 
ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
Pytanie nr 51 
Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz 
odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2016-2019, jeżeli nie, prosimy o wskazanie 
jakie  mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną  oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul 
miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej nie był identyczny jak wnioskowany 
na lata 2016 – 2019. Celem rzetelnego dla Wykonawców porównania zakresów ubezpieczenia  
Zamawiający dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania – zakres ubezpieczenia w latach 
2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program ubezpieczenia obowiązujący w 
latach 2013 - 2016. 
 
Pytanie nr 52 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak 
przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie 
prosimy o wskazanie różnic. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Dotychczasowy szczegółowy zakres ubezpieczenia 
Wykonawcy mogą porównać sobie na podstawie załącznika nr 1 do odpowiedzi na pytania – 
zakres ubezpieczenia w latach 2013 – 2016. Jeżeli chodzi o przedmiot ubezpieczenia to 
istotnymi różnicami są ruchy w składnikach majątku jednostek Zamawiającego (nabywanie 
oraz powstawanie nowych, sprzedaż  oraz likwidacja następujących składników majątku - 
budynków, środków trwałych, sprzętu elektronicznego, maszyn, pojazdów. 
 
Pytanie nr 53 
Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w 
umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do pytań dołącza załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania – zakres 
ubezpieczenia w latach 2013 – 2016 – w którym szczegółowo opisany jest program 
ubezpieczenia obowiązujący w latach 2013 – 2016 (w tym franszyzy i udziały własne) 
 
Pytanie nr 54 
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia 
określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym 
programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie tego precyzyjnie określić. 
 
Pytanie nr 55 
Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich 
ryzyk i dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 56 
Prosimy o odstąpienie od postanowień zawartych w punkcie I załącznika 3 SIWZ:  



  

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, 
że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego poniżej  (czyli w SIWZ), to automatycznie zostają 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 57 
Prosimy o informację wg. stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości Zamawiającego? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce szkody precyzyjnie jest to 
określone: 
„Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach od 25.04.2013 - do 24.03.2016 (Stan na dzień 
24.03.2016)” 
 
 
 
 
 

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie. 


