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Znak sprawy: 49/2017/ZPM 

Mielec, 7 grudnia 2017 
 
 
 

 

                                          Do:  
Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu konkursowym 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIELEC 
wraz z jednostkami organizacyjnymi. 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia informujemy: 
 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu 
wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu 
wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. 
 
Pytanie nr 2 
Czy majątku Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1997 roku? Jeżeli tak proszę  
o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami  
i udziałem własnym jeżeli takowy występował. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały 

miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód 

gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, 

która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował 

w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „ Rozbudowa i 

przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz 

budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi 

z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka’’. Wartość projektu to 90 

mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrząstowa do Mielca – po prawej stronie 

Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki.  
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Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie 

Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona 

lewego wału będzie usytułowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat. 

 

Pytanie nr 3 
Prosimy o podanie informacji na temat szkód powstałych w okresie od 01.04.2014 r.  
do obecnie a mianowicie: dokładnej daty powstania, przyczyny oraz dokładnej lokalizacji . 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wymagane informacje zostały podane w Załączniku nr 3 do Specyfikacji 
konkursowej. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-
made movements jest wyłączone z zakresu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza,  iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-
made movements jest wyłączone z zakresu. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje: 

a/ adres 
b/ wartość 
c/ rok budowy 
d/przeznaczenie 
e/ konstrukcja 
f/ stan techniczny 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji 
drewnianej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy  o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak,  
w jaki sposób? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 



3 

 

Pytanie nr 9 
Prosimy  o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy  o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy  o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od 
źródła zasilania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy  o informację czy  budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy  o informację od  kiedy  Gmina jest w posiadaniu  budynków nieużytkowanych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 14 
Prosimy  o informację od  kiedy  budynki są nieużytkowane? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy  o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy  o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś 
cel? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wobec odpowiedzi w pkt 5 pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją 
prosimy o wyłączenie ich z ochrony. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający informuje, iż wykaz do ubezpieczenia nie zawiera budynków przeznaczonych do  
generalnego remontu lub rozbiórki. 

 
Pytanie nr 18 
Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć  
z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż na obecną chwile nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki/budowli. 
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające 
takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000 PLN oraz franszyzy 
redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000 PLN. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 21 
Proszę o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpad6w (wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest 
wysypisk, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne wysypisko oraz czy na wysypisku składowane są 
odpady niebezpieczne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). 
 
Pytanie nr 22 
Proszę o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to 
ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci. 

 
Pytanie nr 23 
Proszę o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka 
adresowa). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż nie podejmuje się wyznaczenia PML, jednakże w Tabelach nr 1, 2, 3 wskazał 
wartości budynków i wyposażenia.  
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Pytanie nr 24 
Proszę o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada 
/zarządza/administruje pustostanami i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada 
/zarządza/administruje pustostanami. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 25 
Proszę o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada 
/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada 
/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki. 

 
Pytanie nr 26 
Proszę o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to 
parking strzeżony? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu parkingów parkingów i zarządza nimi – są to parkingi 
ogólnodostępne, niestrzeżone. 
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż 
planowane imprezy mają charakter rodzinny i są to imprezy typu: dożynki, jasełka, pikniki, koncerty itp. 
 
Pytanie nr 28 
Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie 
lub lokalne podtopienia w latach 1997-2017? Proszę o informację o wysokości poniesionych strat oraz 
czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały 

miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód 

gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, 

która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował 

w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „ Rozbudowa i 

przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz 

budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi 

z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka’’. Wartość projektu to 90 
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mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrząstowa do Mielca – po prawej stronie 

Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki.  

Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie 

Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona 

lewego wału będzie usytułowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat. 

 
Pytanie nr 29 
Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko 
osuwisk? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż aktualnie nie ma wiedzy na temat występowania ryzyka osuwisk. 
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są  konstrukcji z płyty 
warstwowej (ściany, dach). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż Hala Chorzelów przy ZS w Chorzelowie wraz z łącznikiem jest w konstrukcji z 
płyty warstwowej (ściany, dach). 
 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 3 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 

 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 
5 000 zł? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 33 
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 

1. ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 
2. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów; 
3. ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 
Pytanie nr 34 
Proszę o zmniejszenie limitu w odniesieniu do odpowiedzialności za nieszczelności dachów i rynien z 300 
000 zł do 100 000 zł (cześć I, pkt. 2) 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 35 
Proszę o potwierdzenie, że ilekroć w Specyfikacji mowa jest o mieniu pozaewidencyjnym, Zamawiający 
nie ma na myśli mienia, które jest poza jakąkolwiek ewidencją. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż ilekroć w Specyfikacji mowa jest o mieniu pozaewidencyjnym, Zamawiający ma 
na myśli ewidencję środków trwałych. Mienie to nie jest poza jakąkolwiek ewidencją – jest ono 
ewidencjonowane w sposób uproszczony. 
 
Pytanie nr 36 
Proszę o dopisanie do pkt 2 („budynków i lokali nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni”) „po 
uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 37 
Proszę o potwierdzenie, że w każdym przypadku i dla każdego rodzaju mienia górną granicą 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest jego suma ubezpieczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż co do samego mienia górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 
jego suma ubezpieczenia, jednakże zastosowanie mają dodatkowe elementy ponad sumę ubezpieczenia 
np. koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą itp. 
 
Pytanie nr 38 
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 39 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 40 
Proszę o dopisanie w pkt. 4 „Infrastruktura drogowa (z wyłączeniem dróg)” również mostów (jako 
wyłączenie) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje dopisanie mostów (jako wyłączenie). Jednakże pragnie zwrócić uwagę, iż w Tabeli 
nr 1 znajduje się Kładka pieszo jezdna w Podleszanach na rz. Wisłoka podlagająca ubezpieczeniu. 
 
Pytanie nr 41 
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Proszę o zmniejszenie limitu określonego w tabeli nr 1 – limity wspólne z 200 000 zł do 100 000 zł za 
mienie typu kosze, ławki, pojemniki na surowce wtórne itd.  (L.p. 8) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 42 
Proszę o wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej mienia pozostawionego w szatniach placówek 
oświatowych (Tabela nr 2, L.p. 5), niskocennych środków trwałych, wartości pieniężnych oraz mienia 
pracowniczego i uczniowskiego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 43 
Proszę o wyłączenie z ochrony ryzyka kradzieży zwykłej w odniesieniu do sprzętu elektronicznego lub 
zmniejszenie tego limitu do 5 000 zł. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w odniesieniu do sprzętu 
elektronicznego do 5 000 zł. 
 
Pytanie nr 44 
Proszę o wyłączenie z ochrony braku kwalifikacji w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny  ubezpieczony jest na bazie all risks a brak kwalifikacji 
został wskazany jako uszczegółowienie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż do obsługi typowo 
biurowego sprzętu elektronicznego nie wymagane są specjalne kwalifikacje. 
 
Pytanie nr 45 
Proszę o wyłączenie z ochrony błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu w 
odniesieniu do sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny  ubezpieczony jest na bazie all risks i jest to typowe 
ryzyko. Zamawiający zmienia zapis na: ‘wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które 
ujawniły się dopiero po okresie gwarancji’. 
 
Pytanie nr 46 
Proszę o wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia OC odpowiedzialności za szkody (pkt 3.19) 
powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) i zaraźliwych oraz zakażeń. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie akceptuje proponowanej Zmiany. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada 
/zarządza/administruje placówek medycznych. 
 
Pytanie nr 47 
Proszę o wyłączenie zapisu (pkt. 6.6. w OC): „pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego 
zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie 
do depozytu sądowego sumy pieniężnej, do limitu 100.000,00zł. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie 
zwolnione, w szczególności, jeżeli zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany 



9 

 

niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez 
Ubezpieczyciela zapłacone” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje wyłączenie powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 48 
W odniesieniu do postanowień wspólnych dla ubezpieczeń komunikacyjnych proszę o uzupełnienie treści 
pkt. 12 o zapis: „chyba, że szkoda została wyrządzona przez te osoby umyślnie lub były w stanie po użyciu 
alkoholu, były w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na 
powstanie szkody” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje uzupełnienie treści pkt. 12 o proponowany zapis. 
 
Pytanie nr 49 
W odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco proszę o wykreślenie zapisu: „Prędkość, z jaką poruszał się 
pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu drogowego przez kierującego 
pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania, niezależnie czy okoliczności 
te miały wpływ na powstanie szkody”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia treść zapisu na: „Prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani 
naruszenie przepisów kodeksu drogowego przez kierującego pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub 
odmową wypłaty odszkodowania, jeżeli okoliczności te nie miały wpływu na powstanie czy wysokość 
szkody”. 

 
Pytanie nr 50 
W odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco proszę zmianę terminu zgłoszenie szkody przez 
Ubezpieczającego „nie później niż 5 dni od daty powstania szkody (zamiast 7) i terminu wykonania 
oględzin z 3 na 5 dni. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowana zmianę. 

 
Pytanie nr 51 
W odniesieniu do ubezpieczenia Autocassco proszę o określenie zakresu terytorialnego ochrony jako 
zgodnego z zapisami OWU danego Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 52 
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance proszę o zaakceptowanie zapisu w przytoczonym brzmieniu 
(dokonano modyfikacji treści z SIWZ poprzez usunięcie słowa „awarii”): „Wszystkie pojazdy objęte 
ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu określonego w punkcie poniższym objęte 
będą ubezpieczeniem Assitance w wariancie podstawowym (ubezpieczenie bezskładkowe) zawierającym, 
co najmniej holowanie pojazdu lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu, umożliwiającą poruszanie 
się pojazdem, bez względu na miejsce zdarzenia. Ubezpieczeniem Assistance w wariancie rozszerzonym 
będą ubezpieczone pojazdy wskazane przez Ubezpieczającego.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający akceptuje proponowana zmianę. 
 
Pytanie nr 53 
W odniesieniu do klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia proszę o wprowadzenie 
dodatkowego zapisu o treści:  „ Nie dotyczy to limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno 
i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowana zmianę. 
 
Pytanie nr 54 
Proszę o wykreślenie klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 56 
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej proszę o ustanowienie jednego, identycznego limitu. W 
treści Specyfikacji pojawia się 1 000 000 zł oraz 5 000 000 zł. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza jednolity limit  do klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 1 000 000 zł. 
 
Pytanie nr 57 
W odniesieniu do klauzuli dewastacji proszę o wykreślenie treści punktu 2 i zastąpienie jej następującą: 
„ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 20 000 zł (podlimit na 
graffiti 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia)” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowana zmianę. 

 
Pytanie nr 58 
W odniesieniu do klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych proszę o zastąpienie 
ich jedną o treści: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania. 
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za 
wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku 
przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym 
terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od 
odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia 
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający akceptuje proponowana zmianę. 
 
 



11 

 

Jednocześnie zamawiający informuje,  iż termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków konkursu i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
 
           
 
 

             Wójt Gminy Mielec 

             /-/   Józef Piątek 


