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Wrocław, 02.08.2021r. 

 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia "Zakładu Komunalnego" Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

 

ZAMIANY I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR 92/2021/Opole 

 

Działając w imieniu i na rzecz "Zakładu Komunalnego" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących 

zmianach w SWZ: 

 

 

 

Dotyczy: Pakiet III 

 

Pytanie 1: 

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Na dzień 14.06.2021r.; 11.06.2021r.; 10.06.2021r. 

 

Pytanie 2: 

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec czerwca 2021, 

prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie 

uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że NIE zgłaszał dodatkowych szkód. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczeń nie zostały założone rezerwy na szkody 

zgłoszone a nie wypłacone ponad te wyraźnie wskazane w zał. Nr 10 SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 

powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
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odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Natomiast zapisy SWZ mają zawsze 

pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 6: 

Ubezpieczenie Assistance- w związku z brakiem zakresu ochrony prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający oczekuje bezpłatnego wariantu Assistance oferowanego przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie Assistance. Jeżeli 

Wykonawca w swojej ofercie posiada bezpłatny Wariant Assistance to w trakcie 

wystawiania polis może być on dodany do zakresu ubezpieczenia. 

 

Pytanie 7: 

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów 

osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które 

posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 8: 

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł ? 

Odpowiedź: Zamawiający w aktualnych planach nie ma zakupu pojazdu o wartości 

jednostkowej powyżej 800 000 zł. 

 

Pytanie 9: 

Czy zamawiający  w przypadku zgłoszenia  do ubezpieczenia pojazdu o wartości 

jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację 

stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 10: 

Prosimy o modyfikację zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia szkody” 

Na: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat posiadanych zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC (w związku z 

obligatoryjną klauzulą akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń). 

Odpowiedź: Pojazdy posiadają fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść: 

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po 

szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy 

czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży 

pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w 

ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela 

udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie 

wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę 

sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien 

dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 

pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 

pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 

sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 13: 

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 14: 

Prosimy o uzupełnienie pojemności pojazdu OP7926M. 

Odpowiedź: Pojazd Nissan Leaf jest samochodem o napędzie elektrycznym, jego silnik 

nie jest tłokowym silnikiem spalinowym, więc nie ma określonej pojemności skokowej. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony 

umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 

w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 

najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie 

będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub 

szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o skrócenie okres trwania umowy do 12 miesięcy, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 18: 

W przypadku braku akceptacji skrócenia okres obowiązywania umowy do 12 miesięcy, 

prosimy o modyfikację treści SWZ poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 

1. W związku z wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres 

kolejnych 12 miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa 

ubezpieczenia będzie odnowiona w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia 

(zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na 

takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy którakolwiek z 

następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu 

ubezpieczenia niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do 

weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej): 

a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i 

rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%. 

b. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w 

porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy. 

c. Nastąpiły znaczące zmiana w ryzyku. 

d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela. 

e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które 

zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy 

ubezpieczenia. 

f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na 

tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela, przy czym 

za wystarczające uznaje się w takim przypadku  złożenie oświadczenia przez 

Ubezpieczyciela. 

2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić dwukrotnie w odniesieniu do 

przyszłych, następujących po sobie bezpośrednio umowach ubezpieczenia, pierwszą umową 

ubezpieczenia od której liczy się odnowienie jest umowa z dnia …. nr polisy ….. 

3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie 

dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa 

ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi działalność w zakresie 

- spalarni odpadów 

- sortowni, segregacji odpadów 

Odpowiedź: Nie prowadzi. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o informację czy Zamawiający jest właścicielem budynków i budowli, które 

podlegają ubezpieczeniu w ramach ogłoszonego zamówienia a zostały oddane w najem, 

użyczenie itd., w których prowadzona jest działalność polegająca na: 

- spalarni odpadów 
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- sortowni, segregacji odpadów 

Jeśli tak prosimy o dokładnie wskazanie tych budynków oraz  podanie rodzaju zabezpieczeń 

przeciwpożarowych mających zastosowanie w tych budynkach i budowlach 

Odpowiedź: Nie jest.  

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wprowadzenie poniżej 

klauzuli dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych wskazanych w SWZ tj. 

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

- Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

- Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 

usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 

wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 

jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym 

mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego 

rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 

równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 

kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 

programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 

komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 

czasowe i logiczne”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 22: 

Prosimy o zmianę treści SWZ poprzez zastosowanie – wprowadzenie poniższej klauzuli dla 

wszystkich ubezpieczeń majątkowych wskazanych w SWZ tj. 

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
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- Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

- Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 

 

KLAUZULA  WYŁĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 

umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte 

szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy 

czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są 

następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 

zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na 

inny organizm, w przypadku gdy:   

    1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny 

organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

    2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną,  przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na 

dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 

organizmami, oraz 

   3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody 

dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić 

spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości 

korzystania z rzeczy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

Pytanie 23: 

Prosimy o zmianę treści SWZ z części: 

Z: Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 

rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. 

NA:  

wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody. 

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia 

odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta 

strata finansowa; 

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia; 

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie 

lub uszkodzenie rzeczy; 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej, że w 

kwestiach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują 

przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają 

one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 

w SWZ. Przy czym zapisy SWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. 
 

Pytanie 24: 

Prosimy o informację (doprecyzowanie) jaki rodzaj produktu jest wprowadzany przez 

Zamawiającego do obrotu (jaki rodzaj produkt ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową) 

Odpowiedź: Energia elektryczna wyprodukowana w Małej Elektrowni Biogazowej 

zlokalizowanej na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o doprecyzowanie czy rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone 

przez podwykonawców ma charakter: 

- z prawem regresu do podwykonawcy 

- bez prawa regresu do podwykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody wyrządzone przez podwykonawców są 

z prawem do regresu do podwykonawcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o informację, jaki zakres prace jest zlecany podwykonawcą. Czy są to 

podwykonawcy stali lub zmienni? 

Odpowiedź: Podwykonawcom zlecane są prace w różnorodnym zakresie działalności, 

(m.in. prace specjalistyczne,) zlecane zarówno na umowy na czas nieokreślony, jak 

i umowy o dzieło. 

 

Pytanie 27: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez dodanie zapisu do 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu ruchomym o treści: 

(nie dotyczy pojazdów lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie 28: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez dodanie zapisu do 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym i 

chronionym o treści: 

(nie dotyczy pojazdów lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający jednocześnie podkreśla, że 

pojazdy wraz z ich wyposażeniem lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 

które Zamawiający ma obowiązek w ramach umowy z Miastem Opole odholować i 
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przechowywać na parkingu są objęte w ramach rozszerzenia ubezpieczenia OC 

pozycja 10 zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, tj.: „powstałe w pojazdach 

mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych 

ubezpieczeniem (np. warsztaty, myjnie samochodowe) 

Limit: 650 000 zł wszystkie wypadki i 650 000 zł na jeden wypadek w okresie   

ubezpieczenia”.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 29: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wyłączenie (wykreślenie) z 

zakres ubezpieczenia szkód powstałych w wartościach pieniężnych znajdujących się w 

pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 30: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez zmianę limitu 

odpowiedzialności dla szkód powstałych w pojazdach mechanicznych znajdujących się w 

pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem? 

Z: 650.000,00 PLN 

NA: 200.000,00 PLN 

Jednocześnie prosimy o informację o sposobie przechowywania pojazdów mechanicznych 

oraz stosowanych zabezpieczeniach przed dostępem osób trzecich. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w kwocie 400 000 zł wszystkie 

wypadki i 400 000 zł na jeden wypadek w okresie   ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pojazdy przechowywane są na placu strzeżonym, ogrodzonym stalowym ogrodzeniem 

i objętym monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu oraz patrolami w godzinach 

nocnych przez grupę interwencyjną Agencji Ochrony.  

 

Pytanie 31: 

Prosimy o podanie ilości miejsc parkingowych – dotyczy płatnego parkingu strzeżonego 

Odpowiedź: Parking strzeżony należący do Zamawiającego służy wyłącznie do 

przechowywania pojazdów odholowanych z terenu miasta Opola i liczy mniej niż 100 

miejsc postojowych. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o doprecyzowanie, że intencją Zamawiającego w zakresie rozszerzenia 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym jest rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem 

się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione 

przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji 

niebezpiecznej oraz jej utylizacji o ile przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej 

była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez 

ubezpieczonego (Zamawiającego). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 33: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wyłączenie (wykreślenie) z 

zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych wyrządzonych przez produkt i wykonaną 

usługę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 34: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wprowadzenie zapisu 

odnośnie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych tj. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w 

następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego 

mutacjami. 

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

100.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis do SWZ. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 35: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez doprecyzowanie zapisu o 

szkody powstałe w pojazdach pracowników tj. „nie dotyczy szkód kradzieżowych pojazdów 

oraz wyposażenia lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 36: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpowiada tylko i wyłączenie za drogi, chodniki 

oraz tereny wskazane w załączniku „Zał nr 9 - REJESTR MAJĄTKU ZK Sp. z o.o” do 

SWZ. Tym samym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe drogi, chodniki 

i tereny znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Opola, województwa 

Opolskiego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 37: 

Prosimy o podanie długości dróg i chodników, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada za utrzymanie odcinka o długości ok. 350 mb. 

drogi dojazdowej do stolarni od ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu, 

przylegającej do cmentarza komunalnego. Nie posiadamy danych na temat długości 

dróg wewnętrznych, alejek i chodników na terenie parku, targowisk, cmentarzy za 

które ponosimy odpowiedzialność.  
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Pytanie 38: 

Prosimy o wyjaśnienie doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia odnośnie usunięcia daty 

początkowej. Zapis przewiduje rozszerzenia m.ni. o OC za produkt oraz klauzule 

produktowe tj. usunięcia/ zastąpienia, klauzuli maszynowej jednakże sam zakres 

ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej wskazany w tabeli nie przewiduje rozszerzenia o 

w/w klauzule. Czy zatem wnioskowany zakres ubezpieczenia odnosi się tylko do 

odpowiedzialności cywilnej za produkt z wyłączeniem stosowania rozszerzenia o klauzulę 

usunięcia i zastąpienia oraz klauzulę maszynową? 

 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie  

- szkód spowodowanych przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą początkową, 

pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 

- szkód powstałych z kontraktów (umów) zawartych przed zawarciem wnioskowanej 

umowy ubezpieczenia, pod  warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w 

okresie ubezpieczenia, 

- szkód powstałych po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłe z ich wadliwego wykonania 

pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis odnośnie usunięcia daty początkowej 

odnosi się do rozszerzenia OC za produkt oraz potwierdza wymienione powyżej 

punkty. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 39: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWIZ poprzez wprowadzenie? 

 

Franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN lub innej akceptowalnej przez 

Zamawiającego dla szkód rzeczowych z zastrzeżeniem, że dla: 

-  szkód wyrządzone w środowisku naturalnym (z uwzględnieniem pytania nr 18) franszyza 

redukcyjna wynosić będzie 10% nie mniej niż 2.000,00 PLN 

- czystych strat finansowych zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości 

10% szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

- szkód z tytułu zarządzania drogami zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w 

wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

- szkód z tytułu utrzymania dróg zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w 

wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 5% tylko i wyłącznie 

dla niżej wymienionych w pytaniu rozszerzeń: 

-  szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym,  

-  czystych strat finansowych.  

Natomiast nie wprowadza się franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 40: 

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia dodatkowej działalności zgodnie z ewidencją 

PKD prosimy o wskazanie numerów PKD faktycznie prowadzonej działalności przez 

Zamawiającego i ewentualnej planowej do rozpoczęcia działalności tj. 

01.30.Z - Rozmnażanie roślin 

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych 

23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

35.14.Z - Handel energią elektryczną 

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami 

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad 

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę 

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych 

43.22.Z - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

43.31.Z - Tynkowanie 

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej 

43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

43.34.Z - Malowanie i szklenie 

43.91.Z - Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych 

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 

58.13.Z - Wydawanie gazet 

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 
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62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami (hosting) i podobna działalność 

63.12.Z - Działalność portali internetowych 

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek 

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych 

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie 

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

82.30.Z - związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych 

93.2 -      Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ubezpieczenia wszystkich wyżej wymienionych 

działalności. 

 

Pytanie 41: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

posiadania i użytkowania mienia dla działalności: 

01.30.Z - Rozmnażanie roślin 

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami (hosting) i podobna działalność 

63.12.Z - Działalność portali internetowych 

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 42: 

Dodatkowo dla n/w rodzajów działalności prosimy o potwierdzenie braku ochrony w 

zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie 

nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości 

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 43: 

Prosimy o informacje o przeznaczeniu i wartości najmowanych nieruchomości oraz czy 

najmowane nieruchomości objęte są ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów, 

Odpowiedź: Przeznaczenie i wielkość poszczególnych nieruchomości, za które 

odpowiada aktualnie Zamawiający wyszczególnione są w załączniku pt. „REJESTR 

MAJĄTKU Zakład Komunalny Sp. z o.o. Sp. z o.o.” w zakładce pn. „0 – Wykaz 

lokalizacji”.  

Zamawiający podał wartość nieruchomości (budynków i budowli) wydzierżawionych 

od Urzędu Miasta Opola w załączniku pt. „REJESTR MAJĄTKU Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. Sp. z o.o.” w zakładce pn. „17 – Mienie powierzone” i nie posiada danych na 

temat wartości pozostałych najmowanych nieruchomości, których na podstawie umów 

najmu/dzierżawy nie ma obowiązku ubezpieczania od ognia i innych żywiołów. 

Zamawiający nie dysponuje informacjami, czy najmowane nieruchomości objęte są 

ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów, zawartym przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

Pytanie 44: 

Prosimy o informacje o przeznaczeniu i wartości najmowanych ruchomości oraz czy 

najmowane ruchomości objęte są ubezpieczeniem majątkowym, 

Odpowiedź: Dzierżawione ruchomości, za które odpowiada aktualnie Zamawiający są 

podane razem z dzierżawionymi nieruchomościami w załączniku pt. „REJESTR 

MAJĄTKU Zakład Komunalny Sp. z o.o. Sp. z o.o.” w zakładce pn. „17 – Mienie 

powierzone” celem ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.  

Zamawiający nie dysponuje informacjami, czy najmowane ruchomości objęte są 

ubezpieczeniem majątkowym, zawartym przez właścicieli ruchomości. 

 

Pytanie 45: 

Prosimy o informacje o wykorzystywaniu materiałów wybuchowych w działalności 

Zamawiającego – do czego są wykorzystywane, w jakich ilościach, jak składowane, jak 

zabezpieczone, kto nadzoruje składowanie i wykorzystanie materiałów wybuchowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykorzystuje materiałów wybuchowych w swojej 

działalności. 

 

Pytanie 46: 

Prosimy o informacje o wykorzystywaniu fajerwerków w działalności Zamawiającego – w 

jakich ilościach i jak są składowane, jak zabezpieczone, kto nadzoruje składowanie i użycie 

fajerwerków? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wykorzystuje fajerwerków w działalności. 

 

Pytanie 47: 

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem prac 

pod ziemią.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 48: 

W przypadku braku zgody na wykreślenie odpowiedzialności za szkody spowodowane 

wykonywaniem prac pod ziemią prosimy o informacje o rodzaju wykonywanych prac pod 

ziemią – co to za prace, czy są prowadzone prace na terenie kopalni, czy były wypadki przy 

pracy w związku z działalnością pod ziemią? 

Odpowiedź: Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 47. 

 

Pytanie 49: 

Prosimy o potwierdzenie, że tam gdzie Zamawiający używa słowa „limit” jest ono użyte w 

znaczeniu „podlimit sumy gwarancyjnej”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 50: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość dotyczy całego zakresu 

oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku 

 

Pytanie 51: 

Prosimy o informację (opis) jaki rodzaj działalności jest prowadzony w lokalizacji 45-627 

Opole, ul. Przeskok 1 – Baza „Przeskok”.  

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje prowadzić w lokalizacji 

Baza „Przeskok”: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bazę 

transportową dla własnych pojazdów, magazyn dla przechowywania ruchomości 

własnych, magazyn materiałów Miejskiego Zarządu Dróg, magazyn materiałów 

roślinnych (w tym „mobilnych łąk”), parking strzeżony pojazdów odholowanych z 

terenu Opola. Według PKD:  

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

39.00.Z -Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami 

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
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Pytanie 52: 

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 53: 

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 

zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 54: 

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 

Budowlane? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 55: 

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle nieużytkowane – 

wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów 

warunkujących odpowiedzialność Wykonawcy. 

1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,  

2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio 

zakonserwowane; 

3) wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji; 
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4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) 

utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia oraz wskazanie, jakie to 

budynki/budowle. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza ww. wymogi warunkujące odpowiedzialność 

Wykonawcy.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 56: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 500.000,00 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu 

elektronicznego, maszyną, urządzeń i aparatów dla szkód spowodowanych  

             a) działaniem człowieka, 

             b) wadami produkcyjnymi, 

             c) przyczynami eksploatacyjnymi.  

nie obejmuje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk oraz maszyn i sprzętu budowlanego 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 58: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ poprzez zmniejszenie limitu 

odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyną, 

urządzeń i aparatów dla szkód spowodowanych  

             a) działaniem człowieka, 

             b) wadami produkcyjnymi, 

             c) przyczynami eksploatacyjnymi.  

Z:   500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

NA: 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 59: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli 

zastępującej proponowany zakres ubezpieczenia tj. maszyny i urządzenia od uszkodzeń i 

awarii? 

             KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH 

 Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co 

następuje: 
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1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód 

mechanicznych spowodowanych: 

      a) działaniem człowieka, 

      b) wadami produkcyjnymi, 

      c) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2) za szkody spowodowane: 

    a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 

trzecie, 

    b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie 

wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

    c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 

zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,       

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.; 

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

    a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 

związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 

brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

    b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

    c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

    d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

    e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

    f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, 

    g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

   h) wynikające z utraconych korzyści, 

    i) w postaci utraty zysku; 

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 

500.000,00 PLN 

5) Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o wyłączenie (wykreślenie) z zakres ubezpieczenia szkód związanych z 

rozszczelnieniem instalacji. Proponowany zapis: 

4) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, 

systemach melioracji itp.  

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
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Jednocześnie wnosi o zmniejszenie limitu do poziomu 50.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Natomiast wyraża 

zgodę na limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 61: 

Prosimy o wyłączenie (wykreślenie) z zakresu ubezpieczenia poniższego: 

7) Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii 

instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych 

przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. 

zamarzaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych 

związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty 

poszukiwań miejsca powstania awarii. 

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 62: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 

1.000,00 PLN? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 63: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

następującej treści obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia: 

 

Klauzula automatycznego pokrycia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 

okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 

ubezpieczenia. Limit 20% S.U. jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia nowo nabytego mienia odbywa się w następujący sposób – do 

20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia, 

ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o nowo nabytym mieniu lub mieniu, którego 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia. 

 Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub 

mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia obliczana będzie proporcjonalnie 

do składki rocznej za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie stawki 

mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 
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Na potrzeby niniejszej klauzuli za nowo nabyte mienie rozumie się: budynki, budowle, 

lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt 

elektroniczny stacjonarny i przenośny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem „do 30 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu każdego półrocza (…)”. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 64: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

następującej treści obligatoryjnej klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, 

remontowych i modernizacyjnych: 

 

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w 

miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod 

warunkiem, że prace te:  

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 

pozwolenia na budowę,  

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub 

budowli lub konstrukcji dachu;  

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone 

są szkody powstałe wskutek: 

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami 

prowadzonych prac remontowo-budowlanych, 

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 

wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu 

budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym 

zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od 

przyczyny pierwotnej; 

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:  

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do 

limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje 

na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego     

przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania, 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 
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4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, 

wynosi 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit 

odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę  każdego odszkodowania i kosztów 

wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; Ubezpieczający 

może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, 

podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego 

po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 65: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez zmniejszenie limitu 

odpowiedzialności w klauzuli dewastacji.  

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

NA: 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 66: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez zmianę treści klauzuli 

dewastacji polegającej na usunięciu zapisu: „ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej 

klauzuli objęte są także szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zwierzynę leśną).” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 67: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

następującej treści obligatoryjnej klauzuli szkód elektrycznych: 

 

KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 

       Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, 

co następuje: 

      1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, 

instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu 

elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, 

nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.; 

      2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w 

OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

          a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

          b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

          c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
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dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), 

          d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 

itp.) i licznikach,     

          e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 

oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

          f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) 

stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

         g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

      3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

wynosi 100.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 68: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez usunięcie (wykreślenie) 

klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 69: 

Odnośnie klauzuli rzeczoznawców prosimy o potwierdzenie, że sporządzenie ekspertyzy 

musi zostać potwierdzone przez ubezpieczyciela, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 70: 

Odnośnie klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca 

ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie 

zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli nowe miejsca ubezpieczenia 

informacja o posiadanych zabezpieczeniach p. pożarowych i p. kradzieżowych będzie 

przekazywana na wniosek Wykonawcy.  

 

Pytanie 71: 

Odnośnie klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia: prosimy o potwierdzenie, 

że odbudowa w innej lokalizacji nie będzie powodowała wzrostu odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 72: 

Odnoście klauzuli zastąpienia i części zamiennych: prosimy o potwierdzenie, że koszt 

zakupu zniszczonego mienia elementami nowymi nie przekroczy sumy ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 73: 

Odnośnie klauzuli katastrofy budowlanej: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 10% szkody min. 1 000 zł, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 5% szkody min. 

1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 74: 

Odnośnie klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia: 

prosimy o wskazanie wysokości oczekiwanego limitu odpowiedzialności, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje o limicie w kwocie 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 75: 

Odnośnie klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody: prosimy o wskazanie wysokości 

oczekiwanego limitu odpowiedzialności, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje o limicie w kwocie 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 
 

Pytanie 76: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez zmniejszenie limitu dla 

dewastacji (wandalizmu) 

Z: 150.000,00 PLN 

NA: 50.000,00 PLN lub maksymalnie 75.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 75 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 77: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

ryzyka dewastacji w wysokości 1.000,00 PLN? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Pytanie 78: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

następującej treści obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia: 

 

Klauzula automatycznego pokrycia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 
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okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 

ubezpieczenia. Limit 20% S.U. jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia nowo nabytego mienia odbywa się w następujący sposób – do 

20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia, 

ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o nowo nabytym mieniu lub mieniu, którego 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub 

mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia obliczana będzie proporcjonalnie 

do składki rocznej za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie stawki 

mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 

Na potrzeby niniejszej klauzuli za nowo nabyte mienie rozumie się: sprzęt elektroniczny 

stacjonarny i przenośny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem „do 30 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu każdego półrocza (…)”. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 79: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 250.000,00 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 80: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości: 

- 500,00 PLN dla sprzętu stacjonarnego 

- 10% nie mniej niż 500,00 PLN dla sprzętu przenośnego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 

 

Pytanie 81: 

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia maszyny i sprzęt budowlany w 

okresie ubezpieczenia znajdował się będzie tylko i wyłącznie w lokalizacjach wskazanych 

przez Zamawiającego, jako miejsce ubezpieczenia tj. 

- 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 

- 45-627 Opole, ul. Przeskok 1 – Baza „Przeskok” 

- 45-835 Opole, ul. Wrocławska 158 – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 

- 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 14/2 – Biuro Strefy Płatnego Parkowania 

- 45-834 Opole, ul. Cmentarna 4b – Administracja Cmentarzy Komunalnych 

- 45-067 Opole, ul. Targowa 9 – Administracja Targowisk Miejskich 
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- 45-129 Opole, ul. Kępska 5K - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

- 45-828 Opole, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 31– Dział Mediów i Reklamy 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o doprecyzowanie miejsca ubezpieczenia 

poprzez wprowadzenie poniższej treści: 

 

Miejsce ubezpieczenia: Maszyny i sprzęt budowlany ubezpieczone są w miejscach 

(lokalizacjach) związanych z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością 

gospodarczą, znajdujących się na terenie RP, w szczególności lokalizacjach wskazanych 

przez ubezpieczającego (sprecyzowane oddziały/lokalizacje Firmy) oraz na placach 

budów/lokalizacjach - gdzie z wykorzystaniem ubezpieczonych maszyn wykonywane są 

prace – przez Ubezpieczającego (miejsce wykonywania prac zgodnie z podpisanymi 

kontraktami – umowami). 

W szczególności maszyny i sprzęt budowlany mogą być ubezpieczone (przy zachowaniu 

wymogów zabezpieczeń owu i/lub zastosowanych w umowie postanowień dodatkowych): 

- w wskazanej przez Ubezpieczającego macierzystej bazie – np. siedzibie, głównej 

lokalizacji Ubezpieczającego lub w innych lokalizacjach mających związek z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

- na placach budów/lokalizacjach - gdzie z wykorzystaniem ubezpieczonych maszyn 

wykonywane są zakontraktowane roboty, 

- w bazach poza placami budów, gdzie tymczasowo (np. w związku z wykonywanymi 

robotami) maszyny są składowane, przechowywane czy też parkowane, 

- w czasie transportu drogowego pomiędzy w/w lokalizacjami (z zastrzeżeniem jednak 

postanowień dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej) wykonywanego na ryzyku 

Ubezpieczającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejscem ubezpieczenia na terenie RP są:  

- wskazane przez Ubezpieczającego lokalizacje lub inne lokalizacje mające związek z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, 

- place budów/lokalizacje - gdzie z wykorzystaniem ubezpieczonych maszyn 

wykonywane są zakontraktowane roboty, 

- bazy poza placami budów, gdzie tymczasowo (np. w związku z wykonywanymi 

robotami) maszyny są składowane, przechowywane czy też parkowane, 

- w czasie transportu drogowego pomiędzy w/w lokalizacjami  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 82: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego wskazanego 

w załączniku do SWZ nr 9 rejestr majątku ZK Sp. z o.o. zakładka „maszyny i sprzęt 

budowlany” pozostających rodzajowo bez związku z „pracami budowlanymi” zamiatarka 

(wiersz 13), traktorek – kosiarka (wiersz 14), kosiarka komunalna (wiersz 15),  ciągniki 

rolnicze, przyczepki (wiersz 16), traktor komunalny (wiersz 20) i ubezpieczenie w zakresie 

mienia od ognia i innych żywiołów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 83: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 250.000,00 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 84: 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazany w 

klauzulach 401 i 402 w zakresie wnioskowanego ryzyka będzie dotyczył tylko i wyłącznie 

maszyn niepodlegających obowiązkowi rejestracji.  

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie maszyn, które podlegają rejestracji i 

stanowisko w kwestiach, o których mowa w pkt. następnym.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 85: 

Jeśli w ramach wnioskowanej ochrony zgłoszono również maszyny podlegające 

obowiązkowi rejestracji to prosimy o przeniesienie ochrony na grunt ubezpieczeń 

komunikacyjnych lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000,00 PLN oraz 

zastosowanie następujących zasad: 

I. Ubezpieczenie nie obejmuje: 

1) maszyn budowlanych których nie dotyczy obowiązek rejestracji a które są dopuszczone 

do ruchu, 

2) maszyn budowlanych użyczanych innym niż Ubezpieczający osobom albo podmiotom, 

3)  szyb maszyn budowlanych, chyba że szkoda powstała w konsekwencji szkody w 

ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach 

przedmiotowej klauzuli, 

4)  szkód powstałych poza granicami RP. 

II  Z  zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody: 

1) powstałe podczas eksploatacji maszyny budowlanej bez ważnego dowodu rejestracyjnego 

lub ważnego badania technicznego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku  

    ubezpieczeniowego, 

2)  spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez kierującego maszyną 

budowlaną, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w 

danych okolicznościach względom słuszności, 

3)  powstałe w związku z używaniem maszyny budowlanej jako narzędzia przestępstwa, 

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

4)  powstałe w czasie jazd próbnych, lekcyjnych, wyścigowych, konkursowych, 

pokazowych oraz treningów do nich. 

III Jeżeli w trakcie poruszanie się maszyn mają i/lub mogą mieć zastosowanie przepisy 

ruchu drogowego dotyczące poruszania się ciężkich, wielkogabarytowych maszyn 

budowlanych np. wyznaczania trasy przejazdu, zasad konwojowania lub pilotowania itp., 

Ubezpieczający zobowiązany jest do ich przestrzegania. W razie niedopełnienia obowiązku 
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Ubezpieczyciel może odmówić przyjęcia odpowiedzialności lub zmniejszyć wysokość 

odszkodowania, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na powstanie 

szkody, ustalenie okoliczności jej powstania, w tym przyczyn i rozmiaru. 

IV Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

 1)  koszty holowania, 

 2)  kosztów naprawy na miejscu wypadku, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o wskazanie, które ze zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn budowlanych i 

urządzeń wykonuje prace polegające na wykonywania odwiertów ropy, gazu i/lub 

odwiertów geotermicznych. W przypadku brak takich maszyn prosimy o wyłączenie 

klauzuli ubezpieczenia urządzeń wiertniczych (wiertni) oraz sprzętu do wykonywania 

odwiertów ropy, gazu i/lub odwiertów geotermicznych z zakresu ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Żadna ze zgłoszonych maszyn budowlanych i urządzeń nie wykonuje   

prac polegających na wykonywania odwiertów ropy, gazu i/lub odwiertów 

geotermicznych. Zamawiający wyłącza klauzulę ubezpieczenia urządzeń wiertniczych 

(wiertni) oraz sprzętu do wykonywania odwiertów ropy, gazu i/lub odwiertów 

geotermicznych z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 87: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez wyłączenie (wykreślenie) z 

zakresu ubezpieczenia Klauzuli ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych 

spowodowanych m.in. przez awarię elektryczną lub mechaniczną, rozerwanie, zepsucie, 

zamarznięcie czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwe smarowanie lub brak oleju 

lub czynnika chłodzącego, dostanie się ciała obcego, poluzowanie się części, itp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, natomiast wprowadza limit 

odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 88: 

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w/w Klauzuli 

ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych prosimy o zgodę na zastosowanie 

klauzuli o treści: 

 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH OD AWARII 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 

zapłatą dodatkowej składki, strony postanawiają, że: 

1. Zakres ubezpieczenia dla wskazanych w umowie ubezpieczenia maszyn zostaje 

rozszerzony o ryzyko uszkodzenia/awarii wewnętrznych. 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
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    1) szkody spowodowane trzęsieniem ziemi, bezpośrednim uderzeniem pioruna, 

obsunięciem się ziemi, lawiną, powodzią, wiatrem, opadami atmosferycznymi, mrozem, 

szadzią i wszelkimi innymi zjawiskami atmosferycznymi; 

    2)  szkody spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku powietrznego, 

wydostaniem się wody, par, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń 

wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się wody lub 

ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się główek 

tryskaczowych, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub zaworów wszelkich 

instalacji; zawaleniem się budynków lub budowli; 

     3) szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą (bez oznak 

włamania), rabunkiem lub usiłowaniem ich dokonania; 

     4) szkody powstałe w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej 

przez zewnętrzne służby z techniczne (zakłady naprawcze); 

     5) szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 

eksperymentów; 

     6) szkody, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład 

naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy; 

     7) szkody będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, np. szkody 

spowodowane naturalnym zużyciem maszyn lub ich części, kawitacją, erozją, korozją, rdzą, 

starzeniem się izolacji oraz powstającymi osadami; 

powyższe wyłączenie dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych albo 

zniszczonych w wyniku wymienionych przyczyn; 

     8) szkody powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej 

maszyny; 

     9) szkody spowodowane wirusami komputerowymi,  

   10) wszelkiego rodzaju koszty poniesione  w związku z konserwacją, modernizacją, 

remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn; 

    11) wszelkiego rodzaju szkody ekologiczne polegające na zanieczyszczeniu środowiska w 

wyniku zaistniałych szkód w ubezpieczonych maszynach; 

    12) utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę 

dochodu, utratę zysku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty 

powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, 

licencji, kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, 

należności publiczno-prawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze    

karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu bądź użycia przedmiotów 

zastępczych oraz za szkody pośrednie. 

3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe: 

      1) w olejach, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę 

izolacyjną, w smarach, paliwach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych, płynach 

chłodzących oraz w materiałach eksploatacyjnych; 

      2) w nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, matrycach, formach, rusztach 

palenisk, dyszach palników, szczotkach, filtrach, sitach, membranach, wężach, łańcuchach, 
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pasach, linach, obmurzach kotłów, wymurówkach pieców, okładzinach i powłokach 

ognioodpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, częściach szklanych,           

ceramicznych, gumowych, częściach wykonanych z tkanin filcu i materiałów 

uszczelniających, oponach, bezpiecznikach elektrycznych, wkładkach topikowych 

bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, 

lampach, oraz w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na     

swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie – chyba że szkody takie powstały 

w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel 

przyjął odpowiedzialność w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia 

       3) we wszelkiego rodzaju danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących 

integralną część ubezpieczanych maszyn. 

       4) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

wynosi 10% sumy ubezpieczenia maszyny zgłoszonej do ubezpieczenia. 

        5) franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

 

Pytanie 89: 

W przypadku odpowiedzi negatywnej dla pytań 72 i 73 prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli ubezpieczenia maszyn od 

uszkodzeń wewnętrznych w wysokości tj. 

 Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 

10% sumy ubezpieczenia maszyny zgłoszonej do ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

 

Pytanie 90: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

następującej treści obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia: 

 

Klauzula automatycznego pokrycia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 

okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 

ubezpieczenia. Limit 20% S.U. jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia nowo nabytego mienia odbywa się w następujący sposób – do 

20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia, 

ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o nowo nabytym mieniu lub mieniu, którego 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną 

ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie 

ubezpieczenia obliczana będzie proporcjonalnie do składki rocznej za okres świadczonej 

ochrony ubezpieczeniowej na podstawie stawki mającej zastosowanie do umowy 

ubezpieczenia. 
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Na potrzeby niniejszej klauzuli za nowo nabyte mienie rozumie się: maszyny i sprzęt 

budowlany  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem „do 30 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu każdego półrocza (…)”. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 91: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego w wysokości 5% 

wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 92: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie w 

maszynach pracujących na składowiskach odpadów. Proponowany limit nie wyższy niż 

500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz na 

jedną i wszystkie maszyny łącznie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

 

Pytanie 93: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ poprzez zmianę klauzuli 

rzeczoznawców 

Z: 

Klauzula rzeczoznawców 

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody. 

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

NA: 

Klauzula rzeczoznawców. 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia.  

W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Szkodowość 

 

Pytanie 94: 

Prosimy o aktualizację SWZ o aktualny przebieg szkodowy Klienta tj.  

Wykaz wypłat (tabela sporządzona na podstawie daty wypłaty szkody): 

 

Odpowiedź: Zamawiający wykazał i opisał sposób wykazania szkód w załączniku 

numer 10 do SWZ. 

 

 

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI ZMIANAMI: 

 

 

Zmienia się termin składania ofert i związania z ofertą zgodnie z poniższym: 

IX.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA 

OFERT 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 

platformy zakupowej https://suprabrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

nie później niż do dnia 05.08.2021r. do godz. 11:00  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę 

przetargową, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.   

2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 03.09.2021r. 

3) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc,.docx,.rtf,.xps,.odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

Platformie zakupowej http://suprabrokers.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.  

6) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

7) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

8) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

https://suprabrokers.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

10) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania.  

11) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://suprabrokers.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html  

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Aleksandra Wołoszyn 

 

https://suprabrokers.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

