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Mielec, 19 grudnia 2013 
 
 
 

 

                                          Do:  
Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu konkursowym 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 
 
 
 

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 
1. Zmianę treści pkt 1.3.2 (str. 7 SIWZ) na następującą: „Ubezpieczający zobowiązany jest, 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub 
powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
zaakceptował poniższy zapis: 

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. 

 

Pytanie nr 2 
2. Zmianę zapisu ze str. 9 SIWZ i przyjęcie w treści: „nieumyślnego pozostawienia otwartych 

kranów lub innych zaworów podczas przerwy w dostawie wody” 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę 
 

Pytanie nr 3 
3. Wykreślenie pkt 2.2.3 ze str. 9 SIWZ 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 

 

Pytanie nr 4 



 

2 

 

4. Zmianę limitu odpowiedzialności za ryzyko dewastacji z 20 000 zł na 10 000 zł (pkt 2.3.2 str. 9 
SIWZ) 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 

 

Pytanie nr 5 
5. Wprowadzenie limitu dla pkt 2.3.4. (str. 10 SIWZ) w wysokości 5 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż 

zaakceptuje limit na poziomie 10 000 zł. 
 

Pytanie nr 6 
6. Zmianę treści pkt 2.3.5. (str. 10 SIWZ) na następującą: „Szkody spowodowane zalaniami z tytułu 

złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający o tym 
stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć oraz jeśli na 
Ubezpieczającym spoczywa obowiązek naprawy nieszczelności dachu.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż 
zaakceptuje limit na poziomie 20 000 zł. 

 

Pytanie nr 7 
7. Wykreślenie pkt 8.1. (str. 12 SIWZ). 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 8 
8. Wykreślenie z pkt. 2.1. str. 12 SIWZ słowa „zaniedbanie; z pkt. 2.3. str. 13 „burzy” i „mrozu”; z 

pkt. 2.4. „działanie wiatru” (ewentualnie zastąpienie „huraganem” lub proszę o podanie definicji 
„działania wiatru”) 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zawierane jest w formule ‘od wszystkich ryzyk’ a podane 
przyczyny są przykładowe i nie wyczerpują katalogu zdarzeń. Zatem wykreślenie czy zastąpienie 
powyższych słów nie skutkuje brakiem ochrony na poszczególne zdarzenia. 

 
Pytanie nr 9 

9. wykreślenie pkt. 3.4. i 3.5. ze str. 13 SIWZ 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż 
zaakceptuje limity: dla pktu 3.4 na poziomie = 10 000 zł a dla pkt 3.5 na poziomie 5 000 zł. 
 

Pytanie nr 10 
10. Zmianę treści pkt 4.1. str. 14 SIWZ na następującą: „W przypadku szkody częściowej za wysokość 

szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu 
przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększone o 
koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty 
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transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty, nie więcej 
jednak niż suma ubezpieczenia.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 
 

Pytanie nr 11 
11. Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w ubezpieczeniu od kradzieży z 

włamaniem i rabunku (str. 15 SIWZ) 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż 
zaakceptuje franszyzę integralną na poziomie 200 zł. 
 

Pytanie nr 12 
12. Wprowadzenie w pkt 4 ze str. 15 SIWZ („Wypłata odszkodowań”) limitu w wysokości 10 000 zł za 

„Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów  naprawy wszelkich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, 
skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, itp.).” i jednoczesne 
wykreślenie „Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane 
przez Wykonawcę przewidują limit odpowiedzialności na zdarzenia polegające na kradzieży z 
włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu, to limit taki nie ma zastosowania.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 
 

Pytanie nr 13 
13. Zmianę limitu w pkt 5, str. 15-16 SIWZ („Postanowienia dodatkowe”) z 50 000 zł na 10 000 zł. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 

 
Pytanie nr 14 

14. Wykreślenie pkt. 1.5., str. 16 SIWZ (OC) 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 15 
15. Wprowadzenie lub zmianę następujących limitów dla rozszerzeń w ubezpieczeniu OC: 

a) Szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów 
kanalizacyjnych,  urządzeń grzewczych, zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych 
lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian 
zewnętrznych. Limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN 50 000 PLN 

b) Szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych innych niż 
określone w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia; limit 

odpowiedzialności 50 000 zł 
c) szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzenie mienia, powstałe  

w mieniu poddanym obróbce, naprawie, czyszczeniu itp. – GZGK – prace remontowe na 
sieciach ni będących własnością GZGK; limit odpowiedzialności 100 000 zł 

d) szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób, w tym chorób zakaźnych (HIV i WZW), 
zaraźliwych i zakażeń – stołówki, jadalnie przyszkolne; limit odpowiedzialności 150 000 
zł 
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e) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej (w tym maszyny budowlane i rolnicze, pojazdy wolnobieżne, 

wózki widłowe). Ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby, które nie 
posiadały uprawnień do kierowania pojazdem – wózki akumulatorowe, kosiarki wolnobieżne 
itp.; limit odpowiedzialności 100 000 zł 

f) Odpowiedzialność cywilna wzajemna – pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy 
Mielec; limit odpowiedzialności 50 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
a) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający 

informuje, iż zaakceptuje limit na poziomie 100 000 zł. 
c) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
d) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
e) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
f) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający 

informuje, iż zaakceptuje limit na poziomie 100 000 zł. 
 
Pytanie nr 16 

16. Wykreślenie pkt. 2.8. str. 17 SIWZ (OC) 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę 
 
Pytanie nr 17 

17. Wykreślenie z pkt. 5, str. 18 SIWZ („Zakres terytorialny” – ubezpieczenie OC) fragmentu treści „W 
odniesieniu do szkód w wyniku wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku ze 
służbowymi podróżami pracowników zakres terytorialny obejmuje cały świat z wyłączeniem 
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, 
Meksyku.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 18 
18. Wykreślenie z pkt. 6, str. 18 SIWZ („Postanowienia dodatkowe” – ubezpieczenie OC) fragmentu 

treści: „O ile w OWU Wykonawcy znajduje się wyłączenie odpowiedzialności  Ubezpieczyciela za 
szkody spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które ponosi 
odpowiedzialność nie będzie ono miało zastosowania na potrzeby niniejszej umowy 
ubezpieczenia.” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 

 
Pytanie nr 19 

1. W kwestii klauzul: 
a) Wykreślenie klauzuli wartości odtworzeniowej 
b) Wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych 
c) Wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 
d) Wykreślenie klauzuli miejsca ubezpieczenia 
e) Wykreślenie klauzuli rzeczoznawców (ewentualnie zmianę limitu z 200 000 zł na 5 000 zł) 
f) Wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
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g) Wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli reprezentantów „Nie dotyczy ubezpieczenia 
OC i ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku” 

Odpowiedź Zamawiającego 
a) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający 

informuje, iż zaakceptuje treść klauzuli w brzmieniu:  
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości  
odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości  bez względu na wiek, 
stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego 
mienia, a odszkodowanie za uszkodzone, zniszczone mienie będzie wypłacane do 

wartości odtworzeniowej, nie więcej jednak niż zadeklarowana suma 
ubezpieczenia. 
Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest 

wyższa niż 120% jego sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% 
sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody. 

b) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
c) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
d) Zmawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
e) Zmawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. Jednocześnie zamawiający 

informuje, iż zaakceptuje limit na poziomie 15 000 zł. 
f) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
g) Zamawiający wyjaśnia, iż klauzule są przypisane do konkretnego rodzaju ubezpieczeń i nie 

ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu. 
 
Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ryzyku powodzi do 
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ryzyku powodzi franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w szkodach 
spowodowanych opadami gradu w wysokości 250 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w szkodach 
spowodowanych opadami i naporem śniegu oraz pękaniem mrozowym w wysokości 250 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 24 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli drobnych 
prac budowlano-montażowych w wysokości 250 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów 
dodatkowych w wysokości 250 000 zł 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 

Pytanie nr 26 
Prosimy o podanie treści wszystkich wymaganych w SIWZ klauzul dodatkowych. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wykreśla klauzule: zgłaszania szkód, zasady proporcji z części dotyczącej 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz podaje treść brakujących klauzul: 

 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 

wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac 

inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w 

nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w 

chwili rozpoczęcia tych prac.  

Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem materiałów i robocizny nie 

przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do 

poszczególnych prac.  

Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio przed szkodą. 

Wartość prac/limit odpowiedzialności 250 000 zł. 

/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 

wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku 

dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 

/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 

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 pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 

1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia 

zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia, 
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2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do 

zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia, 

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w 

tym wyburzania i odgruzowywania  

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe 

w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem  

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za 

wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel 

ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy 

6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego 

mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i 

ratowniczych. 

3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, 

Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie 

więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 250 000 zł. 

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, 

o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela." 

 

 
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 
 
 
 
 
 

 


