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Mielec, 18 grudnia 2013 
 
 
 

 

                                          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 1 
 
1. Zmianę zapisów w pkt. Postanowienia Wspólne dla wszystkich ubezpieczeń: 
 1.1. zmianę zapisu pkt 1.3.2 

Z:  
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od 
daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 
Na:  
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od 
daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.  
W przypadku szkód powstałych wskutek przestępstwa Ubezpieczający zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
roboczych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie 2 

1.2 Usunięcie z treści SIWZ zapisu pkt 1.3.4: 
Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja  
w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za 
niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 
niedopełnienie obowiązku było bezpośrednią przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 
powstanie lub zwiększenie się szkody. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 

 
Pytanie 3 
2. Zmianę zapisów odnośnie odpowiedzialności cywilnej w tytułu działalności statutowej oraz 
posiadanego mienia: 
 2.1. poprzez zmianę pkt. 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 Z:  
Odpowiedzialność cywilna wynikająca z prowadzenia działalności w zakresie zadań publicznych 
określonych w przepisach prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
1.1. Ubezpieczenie  Odpowiedzialności  Cywilnej  deliktowej  i  kontraktowej  z  tytułu  
posiadania i/lub  użytkowania  mienia oraz prowadzonej  działalności.  
1.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 
1.3. Odpowiedzialnością są objęte roszczenia, gdy w związku z nastąpieniem zdarzenia  
będącego przyczyną szkody zaistniałego w okresie ubezpieczenia, Zamawiający jest zobowiązany, 
w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, bez 
względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, jednakże przed upływem 
terminu przedawnienia. 
1.4. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa 
w odniesieniu do szkód majątkowych winna obejmować straty, które poszkodowany poniósł, 
oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód 
niemajątkowych również zadośćuczynienie. 
1.5. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego  
Na: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Gminy i jej jednostek organizacyjnych 
za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną 
działalnością, wykonywaniem zadań Gminy oraz użytkowanym mieniem. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał 
miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu 
przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo 
wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden 
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy (odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) oraz na zasadzie ryzyka. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający 
oraz wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych i instytucjach kultury.  
Definicje: 

 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub w mieniu 

 szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia 
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 szkoda w mieniu – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 

 limit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej  

 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie 4 
3. Zmianę zapisów odnośnie Części II Ubezpieczenia pojazdów: 
 3.1. poprzez usunięcie z pkt. 5 Warunki zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia: 
 Pkt. 5.2 Dopuszcza się możliwość zgłoszenia pojazdu w terminie trzech dni roboczych od dnia 
rejestracji pojazdu, 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 
 
Pytanie 5 

3.2 poprzez usunięcie z pkt. 5 Warunki zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia: 
PKt. 5.4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu 
roboczym do Ubezpieczającego dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. Termin ten uznany 
zostanie za zachowany, jeśli przekazanie nastąpi co najmniej w formie pliku elektronicznego 
przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. W przypadku, gdy Ubezpieczający 
poniesie koszty z tytułu nieposiadania dokumentu ubezpieczenia wynikające z niedopełnienia 
przez Ubezpieczyciela obowiązku, o którym mowa wyżej, Ubezpieczyciel zwróci 
Ubezpieczającemu te koszty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę, jednakże wykreśla z zapisu pkt 5.4 
treść: ‘W przypadku, gdy Ubezpieczający poniesie koszty z tytułu nieposiadania dokumentu 
ubezpieczenia wynikające z niedopełnienia przez Ubezpieczyciela obowiązku, o którym mowa 
wyżej, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu te koszty.’ 

 
Pytanie 6 
3. Zmianę zakresu ubezpieczenia, poprzez usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzul: 
 11. Klauzula ustalenia okoliczności szkody 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - 
prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez 
względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub 
przygotowawcze. Ubezpieczający zobowiązany jest do dostarczenia Ubezpieczycielowi 
kwalifikacji prawnej czynu, z którego toczy się postepowanie.  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 



4 

 

 
Pytanie 7 

5. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące i spełniające wymogi prawa  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 
W przypadku braku zgody na usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, w związku z jej obligatoryjnym charakterem, prosimy o podanie informacji o 
rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych, zainstalowanych w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 

 
Pytanie 8 

6. Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe istniejące u Ubezpieczonego na 
dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty 
odszkodowania, pod warunkiem, że w  momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione.  
 
W przypadku braku zgody na usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń 
przeciwprzepięciowych, w związku z jej obligatoryjnym charakterem, prosimy o podanie 
informacji o rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zainstalowanych w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych zamawiającego, służących do ochrony instalacji elektrycznych, 
sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 

 
 Pytanie 9 

16. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 
W przypadku braku zgody na usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych, w związku z jej obligatoryjnym charakterem, prosimy o podanie 
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informacji o rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zainstalowanych w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 
 
 
Jednocześnie zamawiający nie zgadza się na przełożenie terminu składania ofert – 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  
          Kazimierz Gacek 
 
 
 
 
 


