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Opole, dn. 11.01.2021r. 
AG.272.16.2020.HS 
 
 

 
 

ZAPYTANIA DO SIWZ, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMINANY W SIWZ 
 
 

 
W dn. 04.01.2021r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW 
kasjerów Powiatu Opolskiego wpłynęły pytania do SIWZ: 
 
1. W odniesieniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XVIII. 
Informacja w sprawie postanowień umowy ust. 4 ppkt. i wnioskujemy o doprecyzowanie,  
że konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku może dotyczyć 
wyłącznie rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach postępowania 
przetargowego. Przedmiotowe doprecyzowanie jest konieczne z uwagi na ograniczenia w 
zapisach umów reasekuracyjnych potencjalnych Wykonawców i ewentualną konieczność 
przyjęcia do ochrony mienia, które wyłączone jest z takiej umowy, a w przypadku jego 
zgłoszenia na etapie postępowania przetargowego wykonawca odstąpiłby od złożenia 
oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 
 
Zamawiający potwierdza, że konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym 
ryzyku może dotyczyć wyłącznie rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach 
postępowania przetargowego. 
 
2. W odniesieniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XVIII. 
Informacja w sprawie postanowień umowy ust. 4 wnioskujemy o wykreślenie ppkt. j, 
który nakłada na Wykonawcę obowiązek ciągłego przedłużania okresu ochrony 
ubezpieczeniowej w przypadku braku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania. Zgodnie z 
zapisami SIWZ okres ochrony określony został na 36 miesięcy i jest to maksymalny 
okres na jaki Wykonawca może złożyć ofertę. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 
 
Zgodnie z przepisami  art. 67.1pkt 6 pzp zamawiający przed upływem terminu 
zakończenia ochrony może udzielić dodatkowego zamówienia. wykonawca ma obowiązek 
przyjęcia zamówienia. 
 
3. W odniesieniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XVIII. 
Informacja w sprawie postanowień umowy ust. 4 wnioskujemy o wykreślenie ppkt. k. 
Brak określonego górnego limitu sumy gwarancyjnej, na co wskazuje przedmiotowy 
zapis, uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia pkt. XVIII. ust. 4 ppkt. k. Zamawiający informuje, że w każdym 
przypadku uzupełnienie Sumy Gwarancyjnej nastąpi  po opłaceniu dodatkowej składki za 
zgodą stron umowy ubezpieczenia, Uzupełnienie nie  może przekroczyć Wysokości  Sumy 
Gwarancyjnej. 
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Podwyższenie Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej może wystąpić jeden raz podczas trwania umowy ubezpieczenia i nie może 
przekroczyć 50% sumy gwarancyjnej określonej w postępowaniu przetargowym. 
4. W przypadku braku zgody na pytanie numer 3 wnioskujemy o doprecyzowanie, że 
przedmiotowe podwyższenie Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej może wystąpić wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 3 
 
5. W przypadku braku zgody na pytanie numer 3 oraz 4 wnioskujemy o doprecyzowanie, 
że podwyższenie Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej może wystąpić jeden raz podczas trwania umowy ubezpieczenia i nie może 
przekroczyć 50% sumy gwarancyjnej określonej w postępowaniu przetargowym. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 3 
 
6. W związku z pytaniami nr 1-5 wnioskujemy o wprowadzenie również stosownych 
zmian  w tych zakresach we wzorze umowy generalnej. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6 
 
Zamawiający informuję, że  zmiany zostaną wprowadzone  do umowy Aneksem. 
 
7. W odniesieniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XVIII. 
Informacja w sprawie postanowień umowy prosimy o doprecyzowanie, że wszelkie zapisy 
dotyczące zwiększania wielkości zamówienia, podwyższania Sumy Gwarancyjnej nie 
dotyczą mienia ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz wszelkich limitów i 
podlimitów wskazanych w treści postępowania przetargowego. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 
 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia pkt. XVIII w sprawie postanowień umowy,  że wszelkie zapisy dotyczące 
zwiększania wielkości zamówienia, podwyższania Sumy Gwarancyjnej nie dotyczą mienia 
ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz wszelkich limitów i podlimitów 
wskazanych w treści postępowania przetargowego z zastrzeżeniem treści  odpowiedzi na 
pytania  nr 1 do nr 3 
 
8. W odniesieniu do §10 wzoru umowy generalnej dla części A i B wnioskujemy o zmianę 
zapisu poprzez wprowadzenie treści  „Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.” 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy, w odniesieniu do §10 wzoru 
umowy generalnej dla części A i B 
 
9. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, 
lotniczych. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, 
lotniczych. 
 
10. Prosimy o potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z 
tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, 
wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako 
sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane 
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie 
dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza 
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, 
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, 
hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10 
 
Zamawiający  potwierdza, ze ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 
sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, 
obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty 
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z 
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny 
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza 
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, 
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, 
hydrospeed, kajakarstwo górskie),  
le parkur, kitesurfing). 
 
 
11. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 
zarządzanie drogami związanymi z ubezpieczanymi obiektami i terenami wnioskujemy o 
wprowadzenie następującego zapisu 

Ubezpieczony jest zobowiązany do: 
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w 
ciągu 72 godzin 
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na 
piśmie wiadomości 
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia 
zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 
wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego 
 Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem 
lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 
kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 
 
Zamawiający informuje, ze drogi powiatu opolskiego są ubezpieczone w ramach 
działalności  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. W załączniku  SWU  w pkt 4 
Zamawiający określił akceptowalne warunki wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy. W 
pkt 2 SWU Zamawiający określił w szczególności przyczyny  powstawania zdarzeń 
objętych ochroną 
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Zamawiający oczekuje  ochrony wyłącznie w odniesieniu do  dróg  i związanymi z 
ubezpieczanymi obiektami i terenami   
 
12. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 
zarządzanie drogami związanymi z ubezpieczanymi obiektami i terenami wnioskujemy o 
dodatkowe informacje 

a)  Ilość km zarządzanych dróg 
b)  stan techniczny dróg 
c)  Kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy 

ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg 
d)  Prosimy o podanie planu remontów dróg oraz budżetu na te remonty w 

najbliższych 3 latach 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 11. 
 

 
13. W odniesieniu do załącznika nr 1.2 do ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zakresu objętego w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 
 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do załącznika nr 1.2 do ubezpieczenia OC  
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zakresu objętego w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości 
 
14. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej o OC Zarządcy Dróg stanowi podlimit podstawowej sumy gwarancyjnej, nie zaś 
odrębną sumę gwarancyjną. (załącznik 1.1 do ubezpieczenia OC) 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14 
 
Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej o OC Zarządcy Dróg stanowi podlimit podstawowej sumy gwarancyjnej, nie  jest 
zaś odrębną sumę gwarancyjną. (załącznik 1.1 do ubezpieczenia OC) 
 
 
15. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 16 prosimy o wskazanie 
sumy gwarancyjnej dla rzeczonego zakresu. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 14 
 
16. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z załącznikiem 1.2 do ubezpieczenia OC stanowi podlimit podstawowej 
sumy gwarancyjnej, nie zaś odrębną sumę gwarancyjną. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 
 
Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z załącznikiem 1.2 do ubezpieczenia OC stanowi podlimit podstawowej 
sumy gwarancyjnej, nie zaś odrębną sumę gwarancyjną. 
17. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 18 prosimy o wskazanie 
sumy gwarancyjnej dla rzeczonego zakresu. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 16 
 
18. W odniesieniu do Załącznika nr 1.1 do ubezpieczenia OC prosimy o wyłączenie z 
zakresu odpowiedzialności szkód powstałych w wyniku śliskości wynikłej z rozlania przez 
poruszające się pojazdy płynów, smarów i innych śliskich cieczy, bądź powstałe na skutek 
naniesionego błota.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód 
powstałych w wyniku śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, 
smarów i innych śliskich cieczy, bądź powstałe na skutek naniesionego błota.  
 
 
19. W przypadku braku zgody na pytanie numer 20 prosimy o informację w jaki sposób 
Zamawiający zamierza kontrolować drogi, których jest zarządcą i zapobiegać tego 
rodzaju zdarzeniom w sytuacji gdy do szkody dojdzie w wyniku rozlania płynu, które 
nastąpiło kilka lub kilkanaście minut przed zdarzeniem. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19 
 
Zamawiający informuje, ze  zamierza  utrzymywać  w/w drogi chodniki i tereny objęte 
ochroną zgodnie z wymogami Ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z 
dnia 13-09-1996r z późniejszymi zmianami.  
 
20. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC odpowiedzialności 
cywilnej członków zarządu powiatu- Pytanie do zamawiającego  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC 
odpowiedzialności cywilnej członków zarządu powiatu. 
 
21. W odniesieniu do rozszerzenia nr 1b (załącznik nr 5  - wnioskowane rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej OC) wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie 
obejmuje szkód wzajemnych wyrządzonych np. pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego, 
pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie 
oferty 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21 
 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do rozszerzenia nr 1b (załącznik nr 5  - 
wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC) ,zakres ochrony nie obejmuje 
szkód wzajemnych wyrządzonych np. pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego, pomiędzy 
Ubezpieczonym i podwykonawcami. 
 
22. W odniesieniu do rozszerzenia nr 16 (załącznik nr 5  - wnioskowane rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej OC) wnioskujemy o dodatkowe informacje: 
- przychód za ostatnie 12 miesięcy w związku ze sprzedażą energii elektrycznej 
- planowany przychód w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku ze sprzedażą energii 
elektrycznej 
- główny odbiorcy energii elektrycznej z podziałem na przedsiębiorstwa, gospodarstwa 
domowe 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22 
 
Zamawiający  oczekuje ochrony w stosunku do szkód powstałych w wyniku braku 
dostawy energii elektrycznej  podmiotom , którym wynajął pomieszczenia do 
prowadzenia działalności w  swoich obiektach. 
 
23. W odniesieniu do rozszerzenia nr 27 (załącznik nr 5  - wnioskowane rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej OC) wnioskujemy o dopisanie do wskazanych wyłączeń 

a) Szkód powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów 
wartościowych 

b) Szkód związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki 
kapitałowej 

c) Szkód polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien 
sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & 
exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo 
należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych 
kwot 

d) Szkód wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23 
 
Zmiana SIWZ- Zamawiający wyraża zgodę na  dopisanie  w rozszerzeniu 27 ( załącznik 
nr5-wnioskowane rozszerzenia ochrony) poniższych  wyłączeń: 

e) Szkód powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów 
wartościowych 

f) Szkód związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki 
kapitałowej 

g) Szkód polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, 
grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym 
(punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze 
pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz 
odsetek od tych kwot 

h) Szkód wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy. 
 

24. W odniesieniu do formularza ofertowego wnioskujemy o umieszczenie w warunkach 
fakultatywnych w ubezpieczeniu OC rozszerzenia nr 29a 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24 
 
Zmiana SIWZ Rozszerzenie 29a w załączniku nr 5 jest rozszerzeniem obligatoryjnym 
 
25. W odniesieniu do klauzuli szkód wyrządzonych osobom bliskim osób objętych 
ubezpieczeniem (dotyczy zakresu ubezpieczenia OC), prosimy o wprowadzenie podlimitu 
dla przedmiotowego zakresu w kwocie 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25 
 
ZMIANA SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie podlimitu  do  klauzuli 
szkód wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem (dotyczy zakresu 
ubezpieczenia OC). Wprowadzony podlimit dla przedmiotowego zakresu     200.000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
26. W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia OC klauzuli podróży służbowych 
wnioskujemy o doprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód na 
terytorium USA, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26 
 
Zmiana SIWZ. Zamawiający  wyraża zgodę na dopisanie w treści klauzuli podróży 
służbowych ograniczenia , że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód na terytorium 
USA, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii 
 
27. W przypadku braku zgody na pytanie numer 26 wnioskujemy o doprecyzowanie, że 
ochrona ubezpieczenia w ramach klauzuli podróży służbowych obejmuje terytorium USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii wyłączenie w zakresie brania, przez pracowników 
Ubezpieczonego, udziałów w szkoleniach, konferencjach, sympozjach itp. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 26 
 
28. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 
doprecyzowanie informacji odnośnie szkodowości. Na stronie 3 załącznika nr 8-opz-
scalony-oc wskazano brak szkód natomiast na stronie 20 dla niektórych jednostek 
wskazano w, że ostatnim roku wypłacono odszkodowanie z polisy OC (np. Zespół Szkół 
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu 
itd.). Mając na uwadze powyższe prosimy o pełną szkodowość dla wszystkich jednostek 
objętych ochroną  ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat ze wskazaniem ilości szkód, 
wypłaconych kwot oraz aktualnie założonych rezerw. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28  
 
W odniesieniu do uwagi o braku  we wniosku  informacji o wypłatach   odszkodowań , 
zamawiający informuje, że zgodnie z uwagą we wniosku informacja o wysokości  
wypłat została podana  w ogólnej informacji n/t wypłaty odszkodowań załącznik  ,, 
Szkody  połączony”.pdf Innych informacji poza określonymi w załączniku zamawiający 
nie posiada. 
 
Po dokonaniu analizy załącznika przez jednostki okazuje się że nikt nie wypłacał 
odszkodowania z OC – nowa tabela w załączeniu. ZMIANA SIWZ  
 
29. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 
potwierdzenie, że dla wszelkich rozszerzeń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz 
zakresów, dla których nie wskazano odrębnego podlimitu/sumy gwarancyjnej 
zastosowanie ma podstawowa suma gwarancyjna w kwocie 1.000.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29 
 
Zamawiający potwierdza, że  w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej  dla wszelkich rozszerzeń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz zakresów, dla 
których nie wskazano odrębnego podlimitu/sumy gwarancyjnej zastosowanie ma 
podstawowa suma gwarancyjna w kwocie 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
30. W przypadku braku potwierdzenia na pytanie numer 29 wnioskujemy o określenie 
podlimitów odpowiedzialności dla rozszerzeń oraz zakresów, dla których nie wskazano ich 
w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 29. 
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31. W odniesieniu do wszystkich zakresów ubezpieczenia wnioskujemy o potwierdzenie, 
że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. Brak potwierdzenia 
uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31 
 
Zamawiający potwierdza,  że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 
lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ 
 
32. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 
potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialności. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32 
 
Zamawiający potwierdza,  że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 
odpowiedzialności. 
 
33. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 
potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający 
z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności 
osoby trzeciej. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33 
 
Zamawiający potwierdza,  że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza 
zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 
 
34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami 
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 
środowisku naturalnym. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34 
 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie szkód w środowisku odpowiedzialność dotyczy 
wyłącznie szkód powstałych wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a także  
potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody na bazie 
Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13.04.2007r. z 
zastrzeżeniem szkód powstałych w związku z wydanym zezwoleniem na przewóz 
towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r ,,O przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U.z2019 poz382,534,730 i 1123). 
 
35. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 
potwierdzenie, że ochrona w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy 
publicznej nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie. Brak potwierdzenia uniemożliwia 
złożenie oferty. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35 
 
Zamawiający potwierdza,  że ochrona w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania 
władzy publicznej nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie. 
 
36. Wnioskujemy o potwierdzenie, że klauzula rażącego niedbalstwa nie ma 
zastosowania do zakresu OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. Brak potwierdzenia 
uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35 
 
Zamawiający potwierdza, że klauzula rażącego niedbalstwa nie ma zastosowania do 
zakresu OC z tytułu wykonywania władzy publicznej 
 
 
37. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalanie, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie 
oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 37  

 
Zamawiający potwierdza,  że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.  
 
38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oaz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Brak 
potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 38  
 
Zamawiający potwierdza,  że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych oaz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.  
 
39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji 
sanitarno-epidemiologicznych. Brak potwierdzenia uniemożliwia złożenie oferty 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 39 
 
Zamawiający potwierdza,  e zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji sanitarno-
epidemiologicznych. 
 
40.  W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 
wprowadzenie zapisu „w odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona 
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ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy 
umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 41 
 
Zamawiający wprowadza zapis „w odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy 
umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.” 
 
41. W odniesieniu do przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w ubezpieczeniu mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie, że w ramach pozostałych 
środków trwałych nie zostały zgłoszone pojazdy podlegające pod obowiązkowe 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 41 
 
Zamawiający potwierdza,  że w ramach pozostałych środków trwałych nie zostały 
zgłoszone pojazdy podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych.  
 
42.  W odniesieniu do przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w ubezpieczeniu mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie 
zgłoszone zostało pod pozycją konto 0-13 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 42 
 
Zamawiający informuje, ze pod pozycją  konto 0-13  księgowane są ,,pozostałe środki 
trwałe” których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 zł 
 
43. Prosimy o aktualizacje sum ubezpieczenia dla mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych ponieważ łączna suma ubezpieczenia nie zgadza się z poszczególnymi 
przedmiotami ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 43 
 
Zamawiający  potwierdza określoną wnioskiem ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych Sumę ubezpieczenia w wysokości  31 375 561,79 zł 
 
44. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajduje się na 
terenach zagrożonych powodzią (zalewowych).  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 44 
 
Zamawiający potwierdza,  że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajduje się na 
terenach zagrożonych powodzią (zalewowych). 
 
45. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 44 prosimy o wskazanie 
przedmiotowego mienia narażonego na ryzyko powodzi wraz z określeniem jego wartości 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 45 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 44. 
 
46. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
prosimy o przeniesienie ryzyka terroryzmu do zakresu fakultatywnego. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 46 
Zamawiający nie wyraża zgody na  przeniesienie ryzyka terroryzmu do zakresu 
fakultatywnego. 
 
47. W przypadku braku zgody na pytanie numer 46 prosimy o potwierdzenie, że z 
zakresu ochrony wyłączone są szkody (poza wskazanymi w Klauzuli aktów terroryzmu) 
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. Brak potwierdzenia uniemożliwia 
złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 47 
Zamawiający potwierdza, że  z zakresu ochrony wyłączone są szkody (poza wskazanymi 
w Klauzuli aktów terroryzmu) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu 
jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 
 
48. W odniesieniu do klauzuli procedury likwidacji szkody prosimy o potwierdzenie, że 
w przypadku gdy Wykonawca posiada infolinię do zgłaszania szkód taka forma będzie 
wystarczająca. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 48 
 
Zamawiający potwierdza,  że w przypadku gdy Wykonawca posiada infolinię do 
zgłaszania szkód taka forma będzie wystarczająca. 
 
49. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o potwierdzenie, że z 
zakresu ochrony wyłączone są szkody 

a) Wynikłe  ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 
budowlane wymagające pozwolenia na budowę 

b) W budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 48 
 
ZMIANA SIWZ Zamawiający potwierdza,  że z zakresu ochrony wyłączone są szkody 

c) Wynikłe  ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 
budowlane wymagające pozwolenia na budowę. 

d) W budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
 

 
50. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ jest 
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

a) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 
zm.) 

b) Ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

c) Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 50 
a. Budynek biurowy w Opolu przy ul. 1 Maja 29 – budynek posiada samoczynne 
instalacje sygnalizacyjno-alarmowe powiadamiające straż pożarną oraz 
wywołujące alarm w miejscu lokalizacji i miejscach odległych, w budynku 
zabudowany jest system hydrantów przeciwpożarowych, w budynku zabudowane 
są okna służące jako klapy dymowe. Obiekt wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe (wyłączniki główne ppoż., oświetlenie 
ewakuacyjne), które są regularnie przeglądane, konstrukcje drewniane 
zabezpieczone są środkami dla uzyskania zabezpieczenia NRO. 
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b. Budynek biurowy w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 - budynek posiada 
elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji i miejscach 
odległych, obiekt wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który jest 
regularnie przeglądany.  
c. Budynek medyczno-usługowy w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 5 
(budynek dzierżawiony najemcom administrowany przez Powiat Opolski) - w 
budynku zabudowany jest system hydrantów przeciwpożarowych, obiekt 
wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-gaśniczy regularnie przeglądany.  
d. Budynek przychodni i budynek diagnostyczno-zabiegowy w Ozimku przy ul. 
Częstochowskiej 31 (budynek dzierżawiony najemcom administrowany przez 
Powiat Opolski) - w budynku zabudowany jest system hydrantów 
przeciwpożarowych, w budynku zabudowane jest okno służące jako klapa dymowa 
oraz klapy dymowe. Obiekt wyposażony jest w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz 
urządzenia przeciwpożarowe (wyłącznik główny ppoż, oświetlenie ewakuacyjne), 
które są regularnie przeglądane.  
e. Budynek biurowy w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 
(budynek w administracji Urzędu Gminy Niemodlin – Powiat Opolski posiada 
ułamek własności, w którym posiada biura). Obiekt wyposażony w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy i parę czujek pożarowych.  
f. Budynek biurowy w Opolu przy Pl. Wolności 7-8 (budynek w administracji 
Urzędu Miasta Opole – Powiat Opolski posiada ułamek własności, w którym 
posiada biura) – część stanowiąca własność Powiatu Opolskiego wyposażona jest 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który jest regularnie przeglądany oraz system 
hydrantów przeciwpożarowych. Ponadto w innych częściach obiektu znajdują się 
czujki pożarowe, klapy dymowe i oświetlenie ewakuacyjne.  
g. Budynek TR w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4 (budynek dzierżawiony w 
całości jednemu najemcy i administrowany przez najemcę) – brak informacji.  
h. Budynek przy ul. Pużaka 53 w Opolu (Budynek pod archiwum) – nie posiada 
zabezpieczeń przeciwpożarowych – przewidziany do przystosowania pod 
względem ppoż. w 2021 r.  
 

51. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie 
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy 
okresowe dotyczą: 

a)  Przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 
oraz jego otoczenia 

b) Sprzętu przeciwpożarowego  
c) Instalacji elektrycznej i odgromowej 
d) Instalacji gazowej 
e) Przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) 
f) Instalacji gazów medycznych 
g) Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
h) Instalacji ciśnieniowych  
i) Urządzeń dźwigowych 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 51 
 
Zamawiający dokonuje we wszystkich obiektach wskazanych do ubezpieczenia 
regularnych przeglądów wszystkich posiadanych instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 
52. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych prosimy o informację czy 
do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji. W 
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przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z 
określeniem przyczyny jego wyłączenie z eksploatacji. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 52 
 
Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji. 
 
53. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 52 wnioskujemy o 
ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEX-y. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 53 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 52 
 
54. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 52 wnioskujemy o 
informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń zastosowanych dla przedmiotowe mienia 
(np. ogrodzenie terenu, stały dozór, odłączenie mediów itp.) 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 54 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 52 
 
55. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych prosimy o informację czy 
do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle w złym stanie technicznym. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 55 
 
Zamawiający do ubezpieczenia zgłosił budynki/budowle w stanie technicznym dobrym. 
 
56. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 55 wnioskujemy o 
wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 56 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 55 
 
57. W przypadku braku zgody na pytanie numer 56 wnioskujemy o wskazanie daty 
planowanych remontów/napraw w celu poprawy stanu technicznego poszczególnych 
składników mienia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 57 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 55 
 
58. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych prosimy o informację czy 
do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub 
wyburzenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowego 
mienia. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 58 
 
Zamawiający informuje, ze do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki/budowle 
przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia. 
 
59. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 58 wnioskujemy o 
wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 59 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 58 
 
60. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy 
o informację, czy w którejkolwiek lokalizacji Ubezpieczony składuje mienie łatwopalne 
i/lub wybuchowe.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 60 
 
Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji nie składuje mienia łatwopalnego i/lub 
wybuchowego. 
 
61. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 60 wnioskujemy o 
wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem rodzaju składowanego mienia, 
jego ilości oraz sposobu składowania. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 61 
 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 60 
 
62. W odniesieniu do zapisów formularza ofertowego dla ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń prosimy o doprecyzowanie, czego dotyczy pkt 4.2 (strona 8 i 9). 
Zakresy ubezpieczenia w załączniku nr 1 w pkt 4 dotyczą innych ryzyk niż te wskazane w 
formularzu ofertowym. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 62 
 
ZMIANA SIWZ  Aktualizacja Zał nr 1  SWU do wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i  
innych zdarzeń losowych 
 
63. W odniesieniu do zgłoszonych w ramach ubezpieczenia maszyn i urządzeń od 
wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że wszystkie maszyny oraz urządzenia 
posiadają aktualne przeglądy oraz wszelkie prace konserwacyjne/naprawcze wykonywane 
są na bieżąco. 
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 63 
 
Zamawiający informuje, że te maszyny i urządzenia które wymagają regularnych 
przeglądów zgodne z przepisami prawa są wykonywane. Zamawiający na bieżąco 
dokonuje prac konserwacyjnych/ naprawczych posiadanych maszyn i urządzeń. 
 
64. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń prosimy o przeniesienie 
klauzuli aktów terroryzmu do zakresu klauzul fakultatywnych. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 64 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na  przeniesienie  klauzuli aktów terroryzmu do zakresu 
fakultatywnego. 
 
65. W odniesieniu do ubezpieczenia oszklenia prosimy o doprecyzowanie, czy 
Zamawiający oczekuje objęcia go ochroną zarówno w ramach ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych (limit 15.000,00 PLN) oraz w ramach ubezpieczenia 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limit 5.000,00 PLN dla oszklenia i 10.000,00 
PLN dla kosztów ustawiania rusztowań), czy jest to wspólny limit, w kwocie 15.000,00 
PLN, dla tego mienia. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 65 
 
Zamawiający potwierdza, że  w odniesieniu do ubezpieczenia oszklenia ,  Zamawiający 
oczekuje objęcia go ochroną zarówno w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych (limit 15.000,00 PLN) oraz w ramach ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku (limit 5.000,00 PLN dla oszklenia i 10.000,00 PLN dla 
kosztów ustawiania rusztowań).. 
 
 
66. W odniesieniu do formularza ofertowego wnioskujemy o aktualizację warunków 
fakultatywnych w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
Zgodnie z OPZ wskazane zostały 4 klauzule fakultatywne, natomiast w formularzu jest 
ich 10. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 66 
 
Zmiana SIWZ. Aktualizacja załącznika  nr.6 Klauzule brokerskie. do ubezpieczenia 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 
67. W odniesieniu do formularza ofertowego wnioskujemy o umieszczenie w nim, w 
zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli nr 503 wskazane w OPZ jako 
warunek fakultatywny. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 67 
 
Zamawiający potwierdza umieszczenie w treści formularza ofertowego  w zakresie  
rozszerzeń  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli nr 503 wskazane w OPZ jako 
warunek 
 
68. Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 20.01.2021 r. 
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 68 
 
Zamawiający w dniu 07.01.2021 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 18.01.2021 
r. 
 
 
Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 
postępowania. 


