
 
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Żarnów” 

   IGWK.Z.271.11.2021 

Żarnów, dnia 19.11.2021 r. 
Wszyscy Wykonawcy 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 
  Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Gmina Żarnów przedstawia treść zapytań, jakie wpłynęły do treści 
SWZ na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Żarnów” wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 
1. Część II zamówienia – Zakres ubezpieczenia – proszę o wykreślenie następującego zapisu:  
„Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe 
zainstalowanym w pojeździe mechanicznym. W przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w momencie gdy: 
- pojazd posiada twardy dach, 
- pojazd został zamknięty na wszystkie istniejące zamki i (jeżeli jest zainstalowany) włączony został 
alarm, 
- sprzęt jest właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami producenta). 
Użytkownik pojazdu nie ma obowiązku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
2. Prosimy o potwierdzenie  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ 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 włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
4. Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku 
działalności człowieka 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
5. Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 15.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kradzieży zwykłej do 25.000 zł na jedno 
i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6. Prosimy o obniżenie SU dla Dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów (w tym 
oznakowania)   do 500.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej 
bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i 
Compensa nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, 
chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub 
modyfikacją kodu genetycznego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
Jednocześnie potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i ubezpieczyciel nie odpowiada 
za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba 
oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.” 
 
8. Prosimy o odpowiedz na poniższe pytania  
a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i 
osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie 
zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? 
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TAK/NIE  
b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  
TAK/NIE 
c) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych 
? 
TAK/NIE 
d) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 
za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego ? 
TAK/NIE 
e) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, 
chorobę Creutzfelda-Jakoba ? 
TAK/NIE 
 
Odpowiedź:   
 a)   
Odpowiedź: ośrodek Pomocy Społecznej  dokłada wszelkich starań aby stosować praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 
b)  
Odpowiedź: ośrodek Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań aby były stosowane praktyki 
zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 
c)  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
d)  
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 
za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 
e)  
Odpowiedź: ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz 
spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.” 
 
9. Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli Cyber 
 
1.Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 
1)„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, 
proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego 
właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy 
inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z 
tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, 
sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 
2)„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii 
komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) 
umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 
3)„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 
przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 
4)„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, 
instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia 
lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów 
komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo 
replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, 
„oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 
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5)„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są 
dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 
2.Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, 
wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na 
skutek: 
1)wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 
komputerową, 
2)ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, 
siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 
3)dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 
wykorzystywania, 
4)braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek 
danych elektronicznych, 
o ile jest to rezultat: 
a)nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub 
zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 
b)oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
c)błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
d)wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci 
komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez 
fizyczną stratę lub szkodę. 
3.Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 
wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym 
zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu 
działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu 
zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik 
przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z 
tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń 
odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie 
sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.  
4.Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i 
pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub 
urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować 
będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu 
do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu 
uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą 
wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, 
których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich 
danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla 
ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać 
odtworzone, pozyskane ani skompilowane 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ryzyk cyber w treści zgodnej z 
OWU wykonawcy. 
 
10. Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli sankcji 
COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub 
wypłata świadczenia naraziłyby COMPENSĘ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem 
rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych 
wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa 
innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do 
przedmiotu umów 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
11. Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19 / ryzyko pandemii 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub 
pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. 
  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie powyższych zapisów. 
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12. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z 
chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:  
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,   
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  
- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk. 
Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia 
(klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz 
maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
13. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.11.2021 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin i godzina ofert pozostaję bez zmian. 
 
14. Czy Zamawiający posiada w swoich zasobach budynki nieużytkowane? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

15. Od kiedy budynki są nieużytkowane? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

 

16. Czy budynki nieużytkowane są dozorowane, ogrodzone. Jeśli tak to w jaki sposób? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

 

17. Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od OSP lub PSP? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

 
18. Czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od zasilania? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

 

19. Co Zamawiający  ma zamiar zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada w swoich zasobach budynków 
nieużytkowych. 

 

20. 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 informuję, że na chwilę obecną nie zamierza wyłączyć z eksploatacji 
jakiekolwiek budynki i budowle. 

 

21. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o 
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego).  

Odpowiedź: Zamawiający, informuję, że wykazane budynki są w dobrym stanie technicznym. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia. 

 

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

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszystkie budynki posiadały pozwolenie na 
użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. 

 
23. Czy wszystkie budynki i budowle wybudowane są zgodnie z wymogami prawa?  

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszystkie budynki i budowle 
wybudowane były zgodnie z wymogami prawa. 
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24. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają stosowne odbiory oraz pozwolenia zgodne z 
wymogami prawa? 
Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszystkie budynki i budowle posiadały 
stosowne odbiory oraz pozwolenia zgodne z wymogami prawa 
 
25. Czy wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia przeciw pożarowe zgodne z wymogami prawa? 
Czy zabezpieczenia posiadają aktualne przeglądy? 

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszystkie budynki posiadały zabezpieczenia 
przeciw pożarowe zgodne z wymogami prawa 

 

26. Czy wszystkie instalacje konserwowane są na bieżąco? Czy posiadają aktualne przeglądy?  

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby przeglądy były wykonywane były regularnie. 

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, 
budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu 
odpadów, produkcji biogazu. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów 
prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
28. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 
− mosty, tunele, wiadukty, 
− kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą ( prosimy o podanie 
wieku instalacji czy podlega gwarancji, czy jest serwisowana )  
− namioty, hala balonowa ( np. korty tenisowe), 
− środki transportu,  
− nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska. 
− pszczoły wraz z pasiekami, 
Jeżeli tak,  prosimy o podanie wartości zgłoszonego  mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwile obecną do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
-w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, 
parkingi, place (w tym oznakowanie) są mosty, kładki – jeżeli chodzi o mosty i kładki są tą małe 
mostki i kładeczki, 
- instalacje OZE – 152szt, wartość księgowa brutto 3 344 529,66 zł, 
- środki transportu – tabela nr 4 w załączniku nr 1a.  
 
29. Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane 
powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały 
dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.  
Odpowiedź: W obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat nie miały miejsce szkody 
spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami. 
 
30. Czy ochroną mają być objęte jakiekolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym 
linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), 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 ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość ? 

Odpowiedź: linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne i podziemne, kable i linie przesyłowe 
podziemne oraz inne elementy infrastruktury są wyłącznie objęte ochroną ubezpieczenia mienia w 
granicach lokalizacji, w której znajdują się ubezpieczone budynki, a w przypadku linii przesyłowych 
napowietrznych lub podziemnych oraz rurociągów wyłącznie w odległości nie większej niż 500 metrów 
od ubezpieczonych budynków i budowli. 

 

31. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki o konstrukcji z drewna ? 
jeśli tak, to które, o jakiej wartości ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że konstrukcja budynków zgłoszonych do ubezpieczenia została 
ujęta w tabeli nr 1 do załącznika nr 1a. 

 

32. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje, które będą objęte ochroną 
ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ - z podaniem rodzaju inwestycji, jej 
lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu jej ukończenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wszystkie inwestycje, budowy, remonty , modernizacje są 
wykonywane na bieżąco, według potrzeb. 
 
33. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały 
zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 
przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości 
niż limit określony w SIWZ). 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

34. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 
Ogólne Warunki wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają zapisy 
SWZ. 
 

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
leczniczej medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie 
dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. )  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
36. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód 
związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, 
 
37. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz produkcją biogazu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

38. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją 
imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej 
prędkości.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
39. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą 
przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
40. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze 
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning 
itp. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 

41. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie 
której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
42. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.   

 

43. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, 

Australii i Nowej Zelandii. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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44. Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez nie obejmuje szkód objętych ochroną w 
ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

45. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC obowiązkowa z tytułu 
zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 
46. Prosimy o potwierdzenie, iż  Domy Pomocy Społecznej /  Ośrodki Pomocy Społecznej chronią 
swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie 
COVID-19 w tym w zakresie  zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników. 
Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań aby chronić swoich pracowników 
oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w 
zakresie  zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników. 
 
47. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej /  Ośrodki Pomocy Społecznej 
przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
DPS/MoPS. 
Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań aby były przestrzegane są 
aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS. 
 
48. Prosimy o potwierdzenie, że  Domy Pomocy Społecznej /  Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i 
stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości 
działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 
Odpowiedź: Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada wszelkich starań aby posiadać i stosować praktyki 
zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 
 
49. Prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 PLN  
dla szkody powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych, w szczególności pielęgnacyjnych, 
opiekuńczych na rzecz podopiecznych, uczniów, pracowników (w tym m.in. podawanie leków, 
szczepienia, zmiana opatrunków itp.) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
50. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 
zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 
zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego”. 
 

51. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: z zakresu ubezpieczenia 
wyłączone są wszelkie roszczenia  bezpośrednie i pośrednie wynikające z decyzji administracyjnych 
związanych z epidemią i pandemią. 

Brak zgody na powyższy zapis zablokuje możliwość złożenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

 
52. Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji do Klauzul 
Fakultatywnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

53. Prosimy o  zmianę treści Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji na: 

Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji – ochrona ubezpieczeniowa dla budynków, urządzeń i 
instalacji, które są wyłączone z eksploatacji, lub w czasie trwania umowy ubezpieczenia zostaną 
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wyłączone zostaje ograniczona podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, 
wybuch, upadek statku powietrznego). 

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone 
z ochrony ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

54. Prosimy o zmianę zapisu: Dotyczy A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; 
Zakres ubezpieczenia 

Z: 

Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania 
rocznego okresu umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma 
obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, 
wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w zamówieniu zgodnie ze złożoną ofertą. W 
przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy 
dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie 
większej niż w zaoferowanej w ofercie. 

Na: 

Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki, suma 
gwarancyjna, podlimit na jeden Wypadek lub podlimit na określony rodzaj Szkód, mogą zostać 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona lub 
podwyższona suma gwarancyjna, podlimit na jeden Wypadek lub podlimit na określony rodzaj Szkód, 
stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla Wypadków zaistniałych od dnia 
następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

55. Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o rok produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający dołoży wszelkich starań aby uzupełnić wykaz sprzętu elektronicznego o 
brakujący rok produkcji. 

 

56. Czy ochroną ubezpieczeniową ma być objęty sprzęt elektroniczny oddany w użytkowanie osobom 
trzecim? Prosimy o wykaz z uwzględnieniem wartości, wieku sprzętu.  

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie wykazał do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego przenośnego oddanego w użytkowanie osobom trzecim, jednak nie wyklucza tego w 
przyszłości.  

 

57. Prosimy o informacje jaki okres ubezpieczenia obejmuje przedstawiona szkodowość.  

Odpowiedź: Przedstawiona szkodowość obejmuję okres ostatnich 3lat. 

 
 
 

(-) Krzysztof Nawrocki 
Wójt Gminy Żarnów 


