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L.dz.         1441/11/19/Sz/TB 
Szczecin, 28.11.2019 r. 

Informacja nr 1 
 

Dot. postępowania  NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW POWIATU PYRZYCKIEGO 

Znak sprawy  1/11/2019/NP/Pyrzyce 
 
Część 1 – Pytania od Wykonawcy 
Pytanie nr 1: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.12.2019r. 
Odp. Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 06.12.2019 r., 
godz. 12.00. Otwarcie ofert w dniu 06.12.2019 r. godz. 12.15 

 

Pytanie nr 1: 

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy 

p.poż? 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i 
spełnia przepisy p.poż. Każdy budynek posiada książkę obiektu budowlanego, w której są odnotowywane 
wszelkie przeglądy zgodnie z wymaganiami, w tym z przepisami p.poż. 

 

Pytanie nr 2: 
Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłat. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy o szkodach spowodowanych osuwiskami. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010? Jeżeli tak, to proszę o podanie 

wartości wypłat. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma wiedzy o szkodach powodzią w latach 1997 i 2010 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wg szacunków lokalizacja o największej wartości mienia zgłaszanego do 
ubezpieczenia to ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce, około 5 mln. zł 

 

Pytanie nr 5: 

Proszę o potwierdzenie,  że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia. 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia 
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opisanego w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy 
zapisy OWU będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 

 

Pytanie nr 6: 

W jakim TU Powiat Pyrzycki ubezpieczał swój majątek oraz flotę pojazdów w ostatnich 3 latach? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pytanie nie mieści się w ramach wniosku o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 7: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty (zdarzenia losowe) – jeżeli tak, to proszę o podanie SU. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia. 

 

Pytanie 8: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub zabytkowe – 

jeżeli tak, to proszę o podanie SU oraz wskazanie lokalizacji. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia. 

 

Pytanie 9: 

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia 

losowe w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji 

 

Pytanie 10: 

Proszę o wprowadzenie limitu w ryzyku dewastacji w wysokości 50.000,00 zł, w tym graffiti w 

wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia. 

 

Pytanie 11: 

Proszę o wprowadzenie limitu do zakresu OC pkt 3.4.16 w wysokości 150.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji 

 

Pytanie 12: 

OC pkt 3.4.17 oraz pkt 3.4.22 – proszę o dodanie „z wyłączeniem szkód kradzieżowych”. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji 

 

Pytanie 13: 

OC pkt 3.4.20 szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej – 

proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 150.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
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ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia. 

 

Pytanie 14: 

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że nie oczekuje ochrony za szkody podlegające 

jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego, czy obowiązek ten został 

spełniony – dot. ubezpieczenia OC. Proszę o przesłanie regulaminu działalności DPS. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż potwierdza że nie oczekuje ochrony za szkody podlegające jakiemukolwiek 
ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego, czy obowiązek ten został spełniony – dot. ubezpieczenia 
OC. Niniejsze wyjaśnienie nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Wniosek o przesłanie regulaminu działalności DPSu nie mieści się w ramach wniosku o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie tego typu dokumenty dostępne są na stronie 
http://bip.dps-pyrzyce.pl 
 

Część 2 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.12.2019r. 

Odp. Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 06.12.2019 r., 
godz. 12.00. Otwarcie ofert w dniu 06.12.2019 r. godz. 12.15 
 

2. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące. 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
3. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł w klauzuli składowania. 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
4. Prosimy o potwierdzenie, iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi i zapadanie 

się ziemi w wyniku działalności człowieka. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje aby zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmował osuwanie się 

ziemi i zapadanie się ziemi w wyniku działalności człowieka. Jeżeli zakres ten objęty będzie ochroną w ramach 

OWU Wykonawcy to w tym zakresie będą obowiązywać OWU Wykonawcy. 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

Odp. Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie 

obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, 

a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

 
6. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności związanej z następstwie pobierania, przechowywyana 

lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych. 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
7. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 

50 000 zł. 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 
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8. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności zw. z przeniesieniem HIV. 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
9. Prosimy o podanie przyczyn szkód. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przyczyny szkód w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk to w 
większości zalania mienia. 

 
10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne 

warunki ubezpieczenia.  
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia 
opisanego w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy 
zapisy OWU będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 

 
11. Prosimy o informację o długości dróg, którymi zarządza Zamawiający. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż informacja o długości dróg którymi zarządza Zamawiający zawarta jest w SIWZ, 
Załącznik nr 1, str. 16. 

 
12. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:  
a) gdzie się znajduje – proszę podać adres? 
b) od kiedy funkcjonuje? 
c) na jak dużym obszarze się znajduje? 
d) czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy? 
e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska ?  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzenie wysypisk śmieci nie należy do ustawowych zadań powiatu. Powiat 
Pyrzycki nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci. 

 
16. Prosimy o akceptację poniżej klauzuli automatycznego pokrycia: 

Automatycznego pokrycia środków trwałych oraz inwestycji 
Ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU : 
1. Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostają wszelkie 
nowo nabyte w okresie ubezpieczenia środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła 
w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji. 
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie nowo nabyte mienie znajdujące się w miejscu 
ubezpieczenia określonym w polisie. 
3. Odpowiedzialność COMPENSY za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona 
do określonego w polisie limitu odpowiedzialności. 
4. W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony(o ile 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) zobowiązany jest przedstawić COMPENSIE 
deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia 
wynikającego z nabycia nowego mienia oraz wzrostu wartości dotychczasowego mienia. 
5. Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie dla grupy 
bezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie lub mienie, którego wartość 
wzrosła, z zastosowaniem następującego wzoru: 
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Ds. = (Wk – Wp) x S x 0,5, gdzie: 
Ds. – dodatkowa składka, 
Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia, 
Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia, 
S – stawka. 
 
Limit: 1 000 000,00 PLN 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
 

Część 3 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
Kwestie ogólne 
1. Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 5.12.2019 r. 

Odp. Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 06.12.2019 r., 

godz. 12.00. Otwarcie ofert w dniu 06.12.2019 r. godz. 12.15 

 
2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia 
opisanego w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy 
zapisy OWU będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 

 
3. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w 
SIWZ. 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia 
opisanego w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy 
zapisy OWU będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 

 
Dot. ubezpieczeń komunikacyjnych 
1. Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego 
następujących części: ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, 
szczęki, tarcze, bębny), elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu 
wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy)? 
Odp. Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego następujących 
części: ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), 
elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury 
łączące te elementy). 

 
2. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia w ryzyku Assistance do pojazdów wymienionych poniżej: 
1) samochody osobowe, 
2) samochody ciężarowo – osobowe, 
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3) samochody specjalne kempingowe, 
4) przyczepy specjalne kempingowe, 
5) samochody ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, 
6) motocykle, 
7) przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego) 
Odp. Zamawiający dopuszcza ograniczenia w ryzyku Assistance do pojazdów wymienionych poniżej: 
1) samochody osobowe, 
2) samochody ciężarowo – osobowe, 
3) samochody specjalne kempingowe, 
4) przyczepy specjalne kempingowe, 
5) samochody ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, 
6) motocykle, 
7) przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego) 

 
3. Prosimy o modyfikację treści Postanowień dodatkowych (obligatoryjne) do ubezpieczeń 
komunikacyjnych Klauzula zgłaszania szkód  - ubezpieczenia autocasco poprzez usunięcie zapisu: 
„Określony w stosownym OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego 
dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU)” 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 
4. Prosimy o modyfikację treści Postanowień dodatkowych (obligatoryjne) do ubezpieczeń 
komunikacyjnych Klauzula ratalna – wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne poprzez dodatnie 
zapisu: 
„Nie dotyczy szkody polegającej na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu przedmiotu 
ubezpieczenia” 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość zmiany klauzuli ratalnej poprzez dodanie zapisu, iż klauzula 
nie dotyczy  szkody polegającej na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia. 

 
5. Prosimy o modyfikację treści Opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zapisu: 
„Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu 
Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu).” 
Na 
„Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu 
Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu), pod warunkiem przesłania wniosku 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania przez Zamawiającego informacji o 
uprawomocnieniu się postanowienia sądu”. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zastępuje treść SIWZ podaną powyżej na poniższy zapis: 
„Objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu Pyrzyckiego z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia sądu, nie wcześniej jednak niż z dniem zgłoszenia do Wykonawcy informacji 
o nieprawomocnym postanowieniu sądu”. 

 

Część 4 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
1. Wnioskujemy o doprecyzowanie szkód w OC (opis, przyczynę z wyszczególnieniem OC dróg) 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż szkody z OC dotyczą odpowiedzialność z tytułu zarządzania drogami. Najczęstszą 
przyczyną tego typu szkód jest uszkodzenie pojazdu na wyrwach w jezdni. 
 
2. Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego  

z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów 
odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia). 
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Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe pytanie nie mieści się w ramach wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zakres ubezpieczenia wnioskowany w niniejszej SIWZ (w tym franszyzy, udziały 
własne, limity odpowiedzialności, przedmiot, zakres ubezpieczenia), są analogiczne jak w dotychczasowych 
umowach ubezpieczenia Powiatu Pyrzyckiego. 
 
3. Prosimy o podanie wieku, konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do 

ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż posiadane informacje dotyczące wieku, konstrukcji budynków zawarte są w 
Załącznik nr 6 do SIWZ. Stan techniczny budynków jest dobry lub bardzo dobry, remonty przeprowadzane są na 
bieżąco zgodnie z potrzebami i wymogami. 
 
4. Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje 

zgłoszone do ubezpieczenia. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia została poszczególnych jednostek 
został wyodrębniona w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
5. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu 

technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz w jak często dokonuje 
tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin? 

Odp. Zamawiający udzieli wyjaśnień w najbliższym możliwym terminie. 
 
6. Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przed podmiot w ciągu najbliższych  

3 lat. 

Odp. Zamawiający udzieli wyjaśnień w najbliższym możliwym terminie. 
 
7. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości 

odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
8. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiejkolwiek lokalizacji. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, po 1997 r. nie miała miejsca powódź w 
jakiejkolwiek lokalizacji. 
 
9. Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o 

szkodach, które zostały odmówione. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż posiadane dane dotyczące szkodowości z okresu ostatnich 5 lat zawarte są w 
Załączniku nr 7 do SIWZ oraz Załączniku nr 7.1 do SIWZ. 
 
10. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  

a. budynki wyłączone z eksploatacji, 
b. pustostany, 
c. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. 
Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie 
do FLEXA? 

Odp. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone w/w obiekty. 
 
11. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych  

w ubezpieczeniu OC za drogi. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
12. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na 

ich remonty w okresie najbliższych 3 lat. 
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Odp. Zamawiający udzieli wyjaśnień w najbliższym możliwym terminie. 
 
13. Czy podmiot posiada, użytkuje, zarządza wysypiskiem, składowiskiem lub sortownią odpadów. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzenie wysypisk śmieci nie należy do ustawowych zadań powiatu. Powiat 
Pyrzycki nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci. 
 
14. Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do 

ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia. 
 
15. Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o 

treści: 
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania,  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Do ważnych powodów należą:  

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia 
oddzielnie, 
Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 

szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy 

danego roku ochrony - przekraczającą 65%, 

2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej 

przeprowadzenia, 

3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia  
z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, 

4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności, 
5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem 

Ubezpieczyciela, 
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 

danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 

Część 5 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
 

Część I zamówienia  
 

1) W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do katalogu wyłączeń odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela:   
 

       - szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje aby zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmował osuwanie się 
ziemi i zapadanie się ziemi w wyniku działalności człowieka. Jeżeli zakres ten objęty będzie ochroną w ramach 
OWU Wykonawcy to w tym zakresie będą obowiązywać OWU Wykonawcy. 
 
2)  Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować sieci 

energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie 
przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo– rozdzielcze) oraz sieci 
telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m 
poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować sieci energetycznych 
(rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i 
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kablowe oraz stacje transformatorowo– rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) 
znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie 
ubezpieczenia. 
 
3) Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – 

opisowo i kwotowo  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wg szacunków lokalizacja o największej wartości mienia zgłaszanego do 
ubezpieczenia to ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce, około 5 mln. zł 

 
4) Prosimy o potwierdzenie, że nie zgłoszono do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów. 

Odp. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone w/w obiekty 
 

5) W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z 
eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie 
dokumentacji:  

a) Prosimy o dokładny  wykaz budynków zawierający dane:  adres, wartość, rok 
budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego. 

b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów. 
c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?  
d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 
e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od  źródła zasilania ? 
f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 
g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 
h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.  
i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach  
Odp. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone w/w obiekty 

 

6) Prosimy o obniżenie limitu na zalania wskutek złego stanu technicznego do 100 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 
7) Prosimy o wprowadzenie limitu w Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  w 

wysokości 1 000 000 zł na pojedynczą lokalizację.  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wprowadzenie limitu w Klauzuli automatycznego ubezpieczenia 
nowych miejsc  w wysokości 1 000 000 zł na pojedynczą lokalizację. 

 
8) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające 
takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie budynki posiadają zezwolenie na użytkowanie. 
 

9) Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych 
zasilających instytucje i budynki. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada instalacji baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki. 
 



   

 

10 
 

10) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje baterii 
słonecznych zasilających instytucje i budynki. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada instalacji baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki. 
 

11) Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia 
w  okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, po 1997 r. nie miała miejsca 
powódź w jakiejkolwiek lokalizacji. 

 
12) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował 

szkód powstałych w związku  z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzenie wysypisk śmieci nie należy do ustawowych zadań powiatu. 
Powiat Pyrzycki nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci. 

 
13) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje                

i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, 

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

14) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do:  
Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych dla których zakres terytorialny 
ograniczony zostaje do terytorium państwa innego niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
Kanady lub ich posiadłości. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ, zakres terytorialny ubezpieczenia ma obejmować co najmniej 
Terytorium RP z rozszerzeniem o zagraniczne wyjazdy służbowe, wycieczki dzieci i młodzieży organizowane 
przez jednostki organizacyjne Powiatu. 

 
15) Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkód spowodowanych przez wirus 

HIV lub priony 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji wyłączenia z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych. w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ 

zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego 

Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU zawierają wyłączenia lub ograniczenia 

odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego w SIWZ  – wymaganego, 

minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU będą korzystniejsze 

od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 

 
16) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie 

informacji o: 
a) obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 

- częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na 
bezpieczeństwo użytkowania dróg 

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia  

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenia dziur i stawiania znaków) 

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w 
takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń 
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b) Czy Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg  

Odp. Zamawiający udzieli wyjaśnień w najbliższym możliwym terminie. 
 

Część II zamówienia 
 
1) Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 

z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w dodatkowym Załączniku nr 7.1 

 
2) Prosimy o podanie szkodowości Zamawiającego z ryzyk komunikacyjnych za lata 2017-2019, 

obejmującego ilość szkód, wysokość wypłat oraz założonych rezerw z podziałem odrębnie na 
ryzyko OCppm oraz Auto Casco. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż stosowna informacja zawarta jest w dodatkowym Załączniku nr 7.1 
 
3) Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 1.6 „Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których 

przepadek orzeczono na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się 
postanowienia sądu).” 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zastępuje treść SIWZ podaną powyżej na poniższy zapis: 
„Objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu Pyrzyckiego z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia sądu, nie wcześniej jednak niż z dniem zgłoszenia do Wykonawcy informacji 
o nieprawomocnym postanowieniu sądu”. 

 
 

4) Prosimy o zmianę zapisu w pkt 3.2 (Auto Casco) –  
z: Do wysokości dodatkowego limitu ponad sumę ubezpieczenia (10% sumy ubezpieczenia 
pojazdu)  
Na: Do wysokości dodatkowego limitu w ramach sumy ubezpieczenia (10% sumy 
ubezpieczenia pojazdu) 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 

5) Prosimy i wykreślenie zapisu pkt 3.9 „Zwrot udokumentowanych kosztów holowania pojazdu z 
miejsca zdarzenia ponad limit określony” 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie ww. pkt. 3.9 
 

6) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczyć będzie samochodów 
osobowych oraz ciężarowych, których DMC nie przekracza 3,5t. 

Odp. Zamawiający dopuszcza ograniczenia w ryzyku Assistance do pojazdów wymienionych poniżej: 
1) samochody osobowe, 
2) samochody ciężarowo – osobowe, 
3) samochody specjalne kempingowe, 
4) przyczepy specjalne kempingowe, 
5) samochody ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, 
6) motocykle, 
7) przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego) 

 
7) Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na 

uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie 
stopień jego zużycia eksploatacyjnego.” 

Odp. Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego następujących 
części: ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), 
elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury 
łączące te elementy). 
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8) W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do co 
najmniej 06.12.2019r. 

Odp. Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień 06.12.2019 r., 
godz. 12.00. Otwarcie ofert w dniu 06.12.2019 r. godz. 12.15 
 
 

Jednocześnie w szczególności modyfikacji ulega: 

1/ zapis SIWZ, dot. sumy ubezpieczenia Budynków i budowli, Załącznik nr 1, pkt 1.6 pozycja dla Dom 

Pomocy Społecznej w Pyrzycach: 

Jest: 3 206 097,00 

Powinno być: 3 208 179,00 zł 
 
2/ Treść Załącznik nr 7 – informacja o szkodowości – poprzez uzupełnienie o Załącznik nr 7.1. – 
informacja o szkodowości z ubezpieczeń pojazdów. 
 

Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

 

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Z poważaniem, 

 


