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 Nr postępowania ZP.271.1.32.2022      Stawiguda dnia, 04.10.2022 r. 
 
 
Zamawiajacy 
  GMINA STAWIGUDA 
  11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 
  tel.: 89 512 62 02  
  www.stawiguda.pl   przetargi@stawiguda.pl 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

 

                   
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie Gminy Stawiguda ”. 
 

 
Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
jw. działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących 
odpowiedzi na zadane poniżej pytania: 
 
Pytanie 1. 
Dotyczy Części I Zamówienia – ubezpieczenia mienia. 
Proszę o potwierdzenie, że mienie ma być ubezpieczone od wszystkich ryzyk (tzw. Ubezpieczenie All 
RISK) a nie od ryzyk nazwanych (tzw. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). 
Pytanie wynika ze sprzeczności zapisów pomiędzy SWZ a Programem Ubezpieczenia: 
SWZ - str. 3 Część I Zamówienia punkt a) mówi o „Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk” natomiast 
w Programie Ubezpieczenia - str. 17 punkt A. jest mowa o „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych.” 
Odpowiedź: 
Mienie powinno zostać ubezpieczone od wszystkich ryzyk.  
Pytanie 2. 
Dotyczy Części I Zamówienia - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 
Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytania brzmi, że mienie ma być ubezpieczone od wszystkich ryzyk. 
Proszę o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienie od wszystkich ryzyk, jeżeli OWU wykonawcy 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ. 
Pytanie wynika z niezrozumiałego dla nas zdania na str. 1 Programu Ubezpieczenia: 
„W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności 
wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU 
ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane  
w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.” 
Z powyższego zdania wynika, że nasze ograniczenia lub wyłączenia dotyczą pozostałych ubezpieczeń 
innych, niż mienie od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza zapisy w SWZ i Programie Ubezpieczenia. 
Pytanie 3.  
Dotyczy Części I Zamówienia, klauzula obligatoryjna nr 12 „Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt 
elektroniczny)”. 
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Prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula ta dotyczy szkód, których szacowana wartość w dniu 
powstania nie przekracza 10.000 zł 
Odpowiedź:  
Zmawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 4. 
Dotyczy Części I Zamówienia, klauzula obligatoryjna nr 21 „Klauzula aktów terroryzmu”. 
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód 
spowodowanych wskutek: terroryzmu jądrowego, chemicznego i biologicznego. 
Odpowiedź:  
Zmawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wskutek: terroryzmu jądrowego, 
chemicznego i biologicznego. 
Pytanie 5. 
Dotyczy Części I Zamówienia, klauzula obligatoryjna nr 24 „Klauzula katastrofy budowlanej”. 
Prosimy o modyfikację klauzuli do następującej treści: 
1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za o ryzyko katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się 
niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku 
nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 
2. Nie jest katastrofą budowlaną: 
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 
c) awaria instalacji. 
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) 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. 
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych 
z zastosowaniem techniki górniczej; 
b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem; 
c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką 
obiektu budowlanego”. 
5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany zgodnie z 
Prawem Budowlanym ( art. 75): 
1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a) właściwy organ, b) właściwego miejscowo prokuratora i 
Policję, c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy 
z mocy szczególnych przepisów. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł 
Odpowiedź: 
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Zmawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 6. 
Dotyczy Części I Zamówienia, klauzula obligatoryjna nr 26 „Klauzula ochrony mienia wyłączonego z 
eksploatacji”. 
Prosimy o wprowadzenie limitu: 500.000 zł 
Odpowiedź: 
Zmawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 7. 
Dotyczy Części I Zamówienia – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 
Prosimy o potwierdzenie, że drogi wymienione w tabeli nr 5 zamieszczonej w zał. nr 5 do SWZ nie są 
przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź: 
Zmawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 8. 
Dotyczy Części I Zamówienia, Odpowiedzialność Cywilna str. 11 programu ubezpieczenia. 
„Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 1.000.000,00 zł … 
Dla Jednostek będących w zarządzaniu Gminy Stawiguda (Przedszkola, Zespoły Szkolno-Przedszkolne, 
Szkoły, Gminna Biblioteka Wiejska, GOK, GOPS) wynosi: 50.000,00 zł, dla każdej z nich osobno 
wymienionych.” 
Prosimy o doprecyzowanie, czy 50.000,00 zł, dla każdej z Jednostek będących w zarządzaniu Gminy jest 
podlimitem w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł 
Odpowiedź: 
Nie. Każda Jednostka wymieniona w SWZ i powyższym pytaniu, której dotyczyć ma ryzyko 
odpowiedzialności cywilnej, na Umowie Ubezpieczenia ma mieć zawartą sumę ubezpieczenia 
 w wysokości 50.000,00 zł ze względu na różną charakterystykę statutową prowadzonej działalności 
publicznej. 
Pytanie 9. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz 
OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego. 
Odpowiedź: 
Zmawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 10. 
W związku z sprzecznością zapisów w opisie dodatkowym zawartym w zał. nr 5 do SWZ pkt 19: 
„Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących następstwem zarażenia HIV.”, 
a Programem Ubezpieczenie str. 12, gdzie w przynajmniej dwóch rozszerzeniach jest mowa o szkodach 
będących następstwem zarażenia HIV (pierwsze rozszerzenie dotyczące stołówek i żywienia oraz 
ostatnie dotyczące działalność domów pomocy społecznej.) 
Prosimy o wyjaśnienie, które z zapisów są wiążące, te w opisie dodatkowym, czy te w rozszerzeniach z 
programu ubezpieczenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących 
następstwem zarażenia HIV. 
Pytanie 11. 
W związku z sprzecznością zapisów w opisie dodatkowym zawartym w zał. nr 5 do SWZ pkt 30: 
„Ubezpieczenie OC Działalności nie obejmuje szkód związanych z pokazami sztucznych ogni…”, a 
Programem Ubezpieczenie str. 12: „rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu 
organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, 
liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem szkód 
powstałych podczas pokazów sztucznych ogni z zastrzeżeniem, że na szkody powstałe podczas pokazu 
sztucznych ogni Podlimit odpowiedzialności 100.000,00 zł.” 
Prosimy o potwierdzenie, czy szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni są objęte 
ubezpieczeniem z podlimitem 100.000 zł? 
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Jeżeli tak, prosimy również o potwierdzenie, że pokazy pirotechniczne, pokazy sztucznych ogni, imprezy 
z wykorzystaniem fajerwerków będą przeprowadzane wyłącznie przez profesjonalne podmioty 
zawodowo zajmujące się prowadzeniem działalności w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Nie. Szkody powstałe w wyniku pokazu sztucznych ogni nie są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej. 
Pytanie 12. 
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i 
Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza 
powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich 
Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 13. 
Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak jakichkolwiek 
innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których 
Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą 
zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 14. 
Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powstania szkody, 
czy wg. daty wypłaty odszkodowania. 
Odpowiedź:  
Według daty powstania szkody. 
Pytanie 15. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z 
wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego. 
Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o załączenie wykazu ww. obiektów wraz z 
informacją o ich przeznaczeniu i stanie technicznym. 
Odpowiedź. 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 16. 
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają 
zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy 
ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania.. 
Pytanie 17. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego 
przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo 
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza  powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 18. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna 
z jednostek Powiatu/ Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie 
ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 19. 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w 
związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia 
wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, 
motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 20. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza albo administruje cmentarzem. W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jakie to cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe - 
miejsca pamięci etc.), ile ich jest i jaką mają powierzchnię. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zarządza i nie administruje cmentarzami. 
Pytanie 21. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje  
w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest, czy jest sporządzony i ogólnie 
dostępny regulamin korzystania z parkingu? Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów 
prowadzonych przez Zamawiającego. Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez 
co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej 
metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o 
wysokości minimum 1,4 metra), czy teren jest wyposażony w bramę lub szlaban, czynny telefon. Prosimy 
o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi. Jeśli tak, to poproszę o 
informację czy Zamawiający wykonuje dokumentacje zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking 
eksponujące uszkodzenia pojazdu. Dodatkowo prośba o zgodę na wprowadzenie sublimitu w wysokości 
100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych. 
Pytanie 22. 
Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej działalność podmiotów objętych ochroną 
ubezpieczeniową wchodzi: 
- działalność oczyszczalni ścieków, 
Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje: 
a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem oczyszczalni ścieków 
b) gdzie jest zlokalizowana oczyszczalni ścieków; 
g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku  
z działalnością oczyszczalni ścieków; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie oczyszczalni ścieków; jeśli tak - prosimy o informację 
nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 
i) czy oczyszczalnia ścieków spełnia aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony 
środowiska. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający jest administratorem i zarządcą oczyszczalni ścieków. Lokalizacje podane są w 
załącznikach do SWZ. W ostatnich 5 latach nie wystąpiło skażenia środowiska naturalnego, oraz pożar. 
Wszystkie wymienione powyżej obiekty spełniają wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony 
środowiska. 
Pytanie 23. 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada albo użytkuje biogazownie albo wytwarza biogaz. 
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie 24. 
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Prosimy o informację czy Zamawiający produkuje, wytwarza lub albo dostarcza osobom trzecim energię 
cieplną lub elektryczną i czy jest to energetyka oparta o węgiel (procesy produkcyjne z użyciem węgla)? 
Jeżeli TAK, prosimy o szczegóły, w tym informacje o ilości pieców oraz o podanie kiedy Ubezpieczony 
planuje wymienić piece na kotły gazowe. Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego ryzyka z zakresu 
obligatoryjnego i przeniesienie do warunków fakultatywnych. W przypadku braku zgody na powyższą 
modyfikację SWZ, prosimy o zlimitowanie tego ryzyka do 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia lub zaproponowanie innego akceptowalnego sublimitu na to ryzyko. 
Odpowiedź:  
Nie. 
Pytanie 25. 
Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek 
pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt, ilu ratowników ma 
dyżur w godzinach jego funkcjonowania oraz na podstawie jakiej umowy zawartej z Zamawiającym 
ratownicy świadczą swoją pracę. 
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie 26. 
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie 
działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami 
komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są 
szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, 
a w szczególności: 
1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 
2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. 
w). 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 27. 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu 
publicznego? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego? 
Odpowiedź: 
Tak. 
Pytanie 28. 
Dotyczy zapisu „(…) koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub 
zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą (…)” prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym 
przypadku dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zlimitowanie tych kosztów do 10% sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 29. 
Proszę o informację, czy Zamawiający w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej świadczy opiekę pobytową (dzienną lub długoterminową)? Jeżeli TAK proszę o informację ilu 
jest pensjonariuszy i pracowników MGOPS’u. 
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie 30. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem 
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą zakaźną COVID-19 w ramach oczekiwanej ochrony 
ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością 
domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone: 
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1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i 
pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana 
opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) 
2) pracownikom. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 31. 
Prosimy o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI CHORÓB ZAKAŹNYCH – dotyczy ubezpieczenia mienia: 
Klauzula wyłączająca 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 wprowadzenie powyższych zapisów. 
Pytanie 32. 
Prosimy o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI CHORÓB ZAKAŹNYCH – dotyczy ubezpieczenia mienia: 
KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 
1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, 
kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub 
związanych z Chorobą Zakaźną. 
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności 
wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: 
prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku 
objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być 
przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 
organizm, przy czym: 
3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm 
bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 
3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą 
powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub 
przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 
3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku 
na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia 
stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku 
objętego niniejszym ubezpieczeniem. 
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń 
zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 
Pytanie 33. 
Prosimy o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI SANKCYJNEJ – dotyczy ubezpieczenia mienia: 
Klauzula sankcyjna 
Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata 
świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela 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 umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 
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Pytanie 34. 
Prosimy o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI CYBER – dotyczy ubezpieczenia mienia: 
Klauzula 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”, 
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 
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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 nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 
Pytanie 35.  
Czy pojazdy wskazane do ubezpieczenia służą do przewozu ładunków podlegającym zasadom ADR 
(umowie o przewozie materiałów niebezpiecznych)? 
Odpowiedź: 
Nie 
Pytanie 36  
Prosimy o wyjaśnienie jaka s.u. dotyczy ubezpieczenia NNW kierowcy i Pasażerów. W treści programu 
ubezpieczenia widnieje suma 15 000 zł, natomiast w zestawieniu pojazdów przyjęta jest suma  
10 000 zł. 
Odpowiedź: 
15.000,00 zł 
Pytanie 37. 
Prosimy o informację czy tabor stacjonuje w jednej, czy w kilku lokalizacjach. 
Odpowiedź: 
 W różnych lokalizacjach, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Pytanie 38. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia wskazanej floty nie dotyczy ubezpieczenia Assistance. 
Odpowiedź:  
Zmawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania.. 
Pytanie 39. 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy programu ubezpieczenia dotyczące ubezpieczenia CPM (maszyn od 
wszystkich ryzyk) nie dotyczą części II zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
 
 
 

         Z up. WÓJTA 

         Magdalena Matracka  

         zastępca WÓJTA 

 


