
wyjaśnienia treści SIWZ  „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Chojna 
Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ochronę ubezpieczeniową w trybie 
przetargu nieograniczonego 
 

W dniu 10.12.2007 i 12.12.2007 r zwrócono  się o wyjaśnienie wątpliwości związanych z 
treścią SIWZ zadając następujące pytania: 
 
 
1. prosimy o informację jaka jest suma ubezpieczenia wyposaŜenia Gminy w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych Ŝywiołów - zgodnie z pkt 4 A SIWZ mienie od ognia (w tym 
wyposaŜenie) ma być ubezpieczone na sumy stałe. 
W załączniku – Wykaz nr2 – podane są tylko sumy ubezpieczenia wyposaŜenia świetlic oraz 
sumy na pierwsze ryzyko. 
 
Ad.1 Budynki i budowle, wyposaŜenie świetlic - na sumy stałe, wyposaŜenie i urządzenia  
w budynkach administracyjnych - na pierwsze ryzyko 
 
2. prosimy o podanie informacji na temat roku budowy budynków zgłaszanych do 
ubezpieczenia w Wykazie nr 2 oraz o podanie roku produkcji sprzętu elektronicznego 
zgłoszonego w Wykazie nr 3. 
 
Ad.2 Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 4 oraz ul. Piastów – lata siedemdziesiąte, ul. 
Jagiellońska 2 – przed 1939 rokiem. 
 
3. prosimy o informację na temat liczby osób objętej ubezpieczeniem NNW członków OSP, 
gdyŜ w pkt 4 D SIWZ  wpisano 71 osób, natomiast wg załączonego wykazu nr 7 liczna osób 
zgłoszonych do ubezpieczenia wynosi 35. 
Dodatkowo prosimy o informację czy ubezpieczenie NNW ma równieŜ obejmować 
pracowników, jeśli tak to na jaka sumę ubezpieczenia i w jakim zakresie. W pkt4 D SIWZ 
znajduje się informacja nt ilości pracowników, natomiast w treści Specyfikacji oraz w 
formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) brak jakichkolwiek informacji na temat warunków 
ubezpieczenia pracowników. 
 
Ad.3 - 71 osób – członków OSP, tak jak na wykazie – zakres zgodnie z ustawą 
       - suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł., 
      Zakres ubezpieczenia pracowników – podstawowy, w pracy, w drodze do i z pracy, 
      Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł. 
 
8. prosimy o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia limitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy lub osób zastępujących na podstawie 
pełnomocnictwa. Proponowana wysokość limitu – 50.000,00zł, 
 
Ad.8 Zgoda na sublimit – 100 000,00 zł. 
 
9. prosimy o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenie nw. klauzuli odpowiedzialności z tytułu 
zarządzania drogami Gminy: 
 
„Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące szkody:  

1. powstałe wskutek złego stanu nawierzchni dróg wynikającego z uszkodzeń w [postaci 
pojedynczych wyboi lub zapadnięcia części nawierzchni drogi lub ziemi lub jej częściowego 
braku, 



2. powstałe z powodu śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej, 
3. na skutek przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów, porzuconych pojazdów i 

materiałów lub naniesionych na jezdnię, w tym takŜe rozlanie na jezdni śliskiej cieczy, 
4. na skutek leŜących na jezdni lub poboczu wywróconych drzew lub oderwanych konarów, 
5. w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdnią spowodowaną 

zadrzewieniem lub zabudową, 
6. wskutek braku znaku drogowego, sygnału drogowego lub uszkodzenia znaku drogowego, 

sygnału drogowego, 
7. wskutek złego stanu technicznego urządzeń organizacji ruchu, 
8. wskutek aktów wandalizmu lub aktów kradzieŜy urządzeń organizacji ruchu: 

   a)wskutek awarii/upadku lamp oświetleniowych, 
   b)upadek słupów i trakcji tramwajowych, 

9.  w związku z administrowaniem zielenią w pasie ciągów komunikacyjnych, 
10. wskutek złego stanu technicznego chodników, 
11. w wyniku pozostałości po robotach słuŜb miejskich. 
  
PZU S.A. nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody: 
1. wyrządzone wskutek winy umyślnej i raŜącego niedbalstwa zarówno ubezpieczającego, jak i 

osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 
2. kolejne, wyrządzone z tej samej przyczyny w tym samym miejscu, powstałe po upływie 48 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody z tej przyczyny, 
3. w miejscach robót drogowych, jeŜeli roboty te nie były oznakowane zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w czasie ich wykonywania. 
 
PZU S.A. ponosić będzie odpowiedzialność pod warunkiem przeprowadzenia okresowej (2 razy w 
roku) kontroli stanu zarządzanych dróg i obiektów inŜynierskich, potwierdzone odpowiednią 
dokumentacją.” 

 
Ad.9 Zarządzanie drogami zgodnie ze SIWZ. Brak zgody na zaproponowane zmiany. 
 
10. czy istnieje moŜliwość zmodyfikowania treści klauzuli przepięć (nr 2), poprzez dodanie 
zapisu, iŜ powyŜsza klauzula nie obejmuje szkód w instalacjach. 
 
Ad.10 Brak zgody na zaproponowane wyłączenia. Zgodnie ze  SIWZ. 
 
11.Czy istnieje moŜliwość zmodyfikowania treści klauzuli automatycznego wyrównania sum 
ubezpieczenia (nr 11) poprzez wykreślenie zapisu mówiącego o tym, iŜ powyŜsza klauzula 
odnosi się równieŜ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 
 
Ad.11 Zgoda na zaproponowane zmiany. 
 
12. czy istnieje moŜliwość wprowadzenia nw. treści klauzuli funduszu prewencyjnego w 
miejsce klauzuli nr 21: 
„Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA deklaruje przyznanie jednorazowej dotacji z funduszu 
prewencyjnego PZU SA w kwocie: 
………* PLN /słownie PLN: ……….. zł/ w okresie 05-10-2007 do 04-10-2008  
………* PLN/słownie PLN: ……….. zł/ w okresie 05-10-2008 do 04-10-2009  
………* PLN /słownie PLN: ……….. zł/ w okresie 05-10-2009 do 04-10-2010  
przy załoŜeniu, Ŝe cel prewencyjny na który zostanie przekazana dotacja zostanie 
zaakceptowany przez PZU SA, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z 
udzieleniem dotacji zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne PZU SA 
obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej / wydania decyzji prewencyjnej 
  
*Wysokość funduszu prewencyjnego nie więcej niŜ 10% wysokości rocznej składki”. 



 
Ad.12 Zgoda na zaproponowaną treść. 
 
 
 
1. Ust. 4 pkt E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
Jaki ma być zakres ubezpieczenia w ramach OC Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Gminy 
(ppkt.e) w odróŜnieniu od ochrony udzielanej w ramach ubezpieczenia Gminy (ppkt a, b). 
Czy to jest ten sam zakres ubezpieczenia?  JeŜeli tak, to w jakim celu ustanowiono dodatkowe 
zapisy 
 
Ad.1 Zakres ubezpieczenia Władz Gminy tak jak w ppkt a – d. 
 
2. Ust 4 pkt E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
Prosimy  o wykreślenie ppkt h) – odpowiedzialność cywilna ochotniczej straŜy poŜarnej za 
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem akcji gaśniczej p-poŜ. W przypadku braki 
zgody na powyŜsze, prosimy o wprowadzenie tego rozszerzenia w postaci klauzuli 
fakultatywnej. 
 
Ad.2 brak zgody na wykreślenie, zgoda na dodatkową klauzule 
 
3. Ust 4 pkt E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
Prosimy o podanie charakteru oraz liczby organizowanych imprez. 
 
Ad.3 Do pięciu imprez rocznie o charakterze nieodpłatnym. 
 
4. Prosimy o prowadzenie klauzuli o moŜliwości wypowiedzenia umowy przez kaŜdą ze stron 
w drodze  3 miesięcznego wypowiedzenia 
Proponowana treść klauzuli: 

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe: 

 KaŜda ze stron umowy moŜe wypowiedzieć ją z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego okresu obowiązywania umowy. JeŜeli Ŝadna ze 
stron nie wypowie umowy w kolejnym okresie jej obowiązywania mają zastosowanie 
dotychczasowe warunki ubezpieczenia.”. 

 
Ad.4 Zgoda na zaproponowany zapis. 
 
5. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 8  
Prosimy o podanie informacji nt. zuŜycia technicznego poszczególnych składników 
ubezpieczanego majątku oraz harmonogramu (z wartością i zakresem) planowanych 
remontów, w szczególności budynków i budowli w okresie ubezpieczenia, jeŜeli stopień ich 
zuŜycia przekracza 50%. 
 
Ad.5 ZuŜycie budynków nie przekracza 50%. Brak planu remontów 
 
6. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 15 
Prosimy o wykreślnie tej klauzuli, gdyŜ tą kwestię określa art. 818 §3 kc. 
 
Ad.6 zgoda na wykreślenie klauzuli 15.  
 



7. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 16 i 17 
Prosimy ujednolicenie zapisów niniejszych klauzul w kwestii terminu wypłaty bezspornej 
kwoty naleŜnego odszkodowania. W klauzuli 16 jest to 30 dni, w klauzuli 17 jest to 14 dni. 
 
Ad.7 Zgoda bezsporna część odszkodowania ( zaliczka ) wypłata w ciągu 14 dni 
 
8. . Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 19 
Prosimy o podanie rodzaju, wartości i dokładnego miejsca składowania oraz przyczyny, dla 
której nie jest moŜliwe składowanie mienia np. na paletach, w celu podniesienia 
bezpieczeństwa prowadzonej działalności. 
 
Ad.8 Brak zgody na zmianę treści, gdyŜ nie ma mowy o magazynowaniu czy składowaniu 
większej ilości towarów , materiałów a okazjonalne złoŜenie materiałów czy urządzeń przed 
ich przekazaniem uŜytkownikowi  
 
9. Ust 4 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia, czy ma on równieŜ obejmować szkody 
spowodowane korozją (następstwa ciągłej eksploatacji generalnie podlegają wyłączeniom). 
 
Ad.9 Zgodnie ze SIWZ. Bez korozji 
 
10. Ust 4 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Prosimy o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia kosztów systemu operacyjnego. 
 
Ad.10 Brak moŜliwości wydzielenia odrębnej sumy ubezpieczenia 
 
11. Ust 4 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Prosimy o doprecyzowanie, czy podana zasada odszkodowawcza dotyczy równieŜ szkód 
częściowych (Zamawiający nie naprawia szkody, Wykonawca płaci za koszt zastąpienia go 
nowym) oraz sytuacji nieodtwarzania sprzętu. 
 
Ad.11 dotyczy zarówno urządzenia jak i jego elementu ( szkoda częściowa) 
 
12. Ust 4 pkt C Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, wykaz nr 3 
Prosimy o podanie daty produkcji sprzętu. 
 
Ad. 12 Sprzęt nie starszy nią pięć lat. 
 
13. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 9 
Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności za sprzęt objęty ochroną 
w ramach niniejszej klauzuli. 
 
Ad.13 nie więcej niŜ  20%. Zadeklarowanej wartości do ubezpieczenia 
 
14. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 12 
Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego, dla którego szkody mogą być likwidowane wg. 
tej klauzuli, oraz dodatkowego zapisu obligującego Ubezpieczającego do sporządzenia 
dokumentacji zdjęciowej oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów 
uszkodzonych podlegających wymianie. 
 



Ad.14 Zgoda na limit 10 000,00 zł., oraz na zaproponowany zapis do treści klauzuli. 
 
15.  Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 13 
Prosimy zróŜnicowanie limitu w zaleŜności od ryzyka (w niektórych ubezpieczeniach 
przewyŜsza on sumę ubezpieczenia). Prosimy o dodanie zapisu obligującego 
Ubezpieczającego do informowania Ubezpieczyciela o nowych lokalizacjach, w których 
prowadzona jest działalność. 
 
Ad. 15 Zgoda na limit 100 000,00 zł. ( wartość 1 mln wpisana omyłkowo ) 
 
16. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 20 
Prosimy o wykreślenie, gdyŜ jest ona niezgodna z obowiązującymi zapisami kc w kwestii 
braku zapłaty składki w terminie (brak pojęcia „zawieszenia ochrony”). 
Proponujemy, by kwestie braku zapłaty składki w terminie były zgodne z obowiązującymi 
zapisami kc. 
 
Ad.16  Zgoda na wykreślenie tej klauzuli. 
  
17. Ust 4 pkt E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
Prosimy o podanie liczby pracowników. 
 
Ad.17  50 osób + 24 sołtysów. 
 
18.  Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, Klauzula nr 18 
Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe chodzi o koszty związane ze szkodą podlegające wypłacie 
zgodnie z zawartą umową.  
 
Ad.18  Zgoda na zaproponowany zapis. 
 
19. Ust 4 Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony 
Prosimy o poprzedzenie kaŜdej klauzuli preambułą: „ „Z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:”. 
 
Ad.19  Zgoda na zaproponowany zapis. 
 
20. Ust 15 Opis sposobu przygotowania ofert 
Prosimy o informację, kto ma potwierdzić  pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem”. Czy 
mogą być to osoby uprawnione do podpisania oferty ? 
 
Ad.20 Pełnomocnictwo potwierdzone Notarialnie lub oryginał pełnomocnictwa 
 
21. Ust 4, Ubezpieczenie mienia od ognia 
Prosimy o złoŜenie oświadczenia, w zakresie przestrzegania przez Zamawiającego 
obowiązujących przepisów przeciwpoŜarowych i bhp. 
 
Ad.21 Tak zostanie przekazane  – po wygraniu przetargu. 
  
22. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 3 – tabela 



Prosimy o modyfikacje tabeli, poprzez wykreślenie pierwszych 7 klauzul, które są 
obligatoryjne, tym samym akceptacja SIWZ (pkt 7 Załącznika nr 1) powoduje automatyczną 
akceptację tych klauzul. W związku z powyŜszym nie ma potrzeby deklaracji w tej mierze. 
 
Ad.22 Brak zgody na wykreślenie, brak uwag przy klauzulach traktowana jako akceptacja bez 
uwag 
 
23. Załącznik nr 3  
Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy  §1 ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych, które nie są przedmiotem zamówienia. 
 
Ad.23 Zgoda na wykreślenie – zapis wpisany omyłkowo. 
 
24 Ust. 4 Ubezpieczenie mienia og ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieŜy 
z włamaniem i rabunku. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie dewastacji (wandalizmu). Występuje ona 
dwukrotnie, w zbliŜonej formie. Sugerujemy jedną definicję, z jednym limitem, przy jednym 
ryzyku. 
 
Ad.24  zgoda zapis z pkt A dewastacja jako definicja wspólna 
 
 
 
Jaki jest faktyczny zakres ubezpieczenia w części II zamówienia. W SIWZ jest bowiem 
napisane, Ŝe  „Część II zamówienia obejmuje: „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków ochotniczych straŜy poŜarnych.” 
 -  
W ustępie 4. Natomiast, „Opis Części Zamówienia (..)” w akapicie – „UBEZPIECZENIA 
POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO” w części D jest napisane: 
 
 „D. Ubezpieczenie NNW pracowników i NNW członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:  
 
NNW pracowników - 50 osób, wg stanu zatrudnienia na dzień. 
 
I. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej z 1991 r. 
wraz ze zmianami z 2003 r. 
 
Rodzaje odszkodowań: 
- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego. 
 
Wysokość jednorazowych odszkodowań, ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
- ilość osób – 71, objęta tym wariantem ubezpieczenia: wg załączonego wykazu Nr 7” 
 
Proszę o odpowiedź czy część II obejmuje tylko straŜaków, czy równieŜ pracowników a jeśli 
tak to jaka ma być suma ubezpieczenia. 
 
 



Odpowiedź: 
Część II SIWZ dotyczy tylko członków OSP zgodnie z wykazem nr 7  
i ta część została wyłączona z oferty wariantowej. MoŜe być złoŜona na ubezpieczenie 
tylko Członków OSP. 
Ubezpieczenia bezimienne pracowników - 50 osób na sumę ubezpieczenia 10 000,00 zł., 
nie jest włączone do Części II SIWZ, a więc moŜe być tylko częścią oferty na ubezpieczenie 
mienia i OC Gminy. 
 


