
Wszyscy wykonawcy biorqcy udzial w postqpowaniu- informacja nr 4

dotvczy! postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie pnetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majqtku i innych interes6w powiatu Suwalskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postqpowania: ORG.2724.2019)

ZamawiajQcy prowadz4c postqpowanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego w trybie
pzetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majqtku iinnych interes6w Powiatu Suwalskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie:
- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wiei publicznych(tekt jedn. Dz.U.
z 21l8r., poz. 1986 z p6in. zm.) poni2ej informuje o otzymanych wnioskach w sprawie wyja6nienia
tre6ci SIWZ i udzielonych na nie wyja6nieniach ,
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 Prawo zam6wiei publicznych (tekt jedn. Dz.U.
z21l8r., poz. 1986 zp6in.zm.) ponizej informuje o modyfikacji tre6ci SIWZ.

PYTANIE nr 1

W celu oceny informaqi o dotychczasowym pzebiegu ubezpieczeh - prosimy o informacjq:
a) czy Zamawiajqcy w okresie ostatnich 3 lat byl ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeh
okreslonych w SIWZ? W pzypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych r62nic
b) czy podana szkodowosc obejmuje wszystkie zgloszone do ubezpieczenia lokalizage tj. czy podana szkodowoSi
uwzglqdnia wszystkie szkody jakie wystqpily w okresie 3 ostatnich lat we weystkich zgloszonych do
ubezpieczenia lokalizacjach?
c) czy zakres ochrony w ramach poszczeg6lnych ubezpiecze6 byl analogiczny do okreflonego w SIWZ? W
pzypadku istotnych r62nic w zakresach poszczeg6lnych ubezpiecze6 - prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDi nr I
Zamawiajacy informuje dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej moze by6 por6wnywalny z wymaganym
na kolejny okres zam6wienia , chocby z uwagi na to, ii w popzednim lvystqpowaly r6wnie2 podobne rodzaje
ubezpieczei : ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyK ubezpieczenie sprzqtu eleKronicznego i ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres ubezpieczenia nie jest jednak toZsamy, wystqpujq inne sumy ubezpieczenia i

poszczeg6lne limity odpowiedzialnoki.
Zamawiajqcy podaje wysokoki trans4z I udzial6w wlasnych z podzialem na ubezpieczenia z ostatnich 3lat
(01.11.2016- 31.10.2019):
1) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk :. Fftnszyza integralna - zniesiona. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieiy z wlamaniem i rabunku. Franszyza integralna - zniesiona

. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
4) w ubezpieczeniu szyb od stluczenia

. Fftns4za integralna -- zniesiona. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
5) w ubezpieczeniu sprz+u elektronicznego

. Franszyza integralna, redukcyjna - brak. udzial wlasny - 5 o/o warto6ci szkody , nie wiecej ni2 500 zl
6) W ubezpieczeniu odpowiedzialno6ci cywilnej
. Fftnszyzy i udzialy wlasne:
a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna -zniesiona; franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak;

w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udzial wlasny - brak
b) w OC pracodawcy: w szkodach zeczowych franszyza integralna, udzial wlasny, franszyza redukcyjna - brak;

w szkodach osobowych franszyza redukcyjna - wysoko6i Swiadczenia ZUS (w pzypadku innej podstawy
zatrudnienia nii umowa o pracq brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udzial wlasny - brak

c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna - 1000,00 zl, franszyza redukcyjna, udzial
wlasny - brak

d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrzqdzone w 6rodowisku naturalnym franszyza integralna - b'ak, ftansryza
redukcina - 10o/o waftosci szkody, nie wiQcej ni2 2 000,00 zl, udzial wlasny - brak.. Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych

Podana szkodowo6i obejmuje wszystkie zgloszone do ubezpieczenia lokalizacje.



PYTANIE nr 2

Prosimy o potwierdzenie, 2e limity odpowiedzialno6ci wprowadzone zapisami SIWZ bqdq mialry zastosowanie do
umowy, chocby OWu Wykonawcy nie przewid) 

^,aly 
limitu odpowiedzialno6ci dla danego ryzyka lub przewidywaly

go w wyiszej wysokogci niz limit okreslony zapisami SIWZ, chyba, 2e w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

ODPOWIEDi nr 2

Zamawiajqcy potwierdza, Ze limity odpowiedzialnoSci wprowadzone zapisami SIWZ bedq mialy zastosowanie do
umowy, chodby OWU Wykonawcy nie pzewidywaly limitu odpowiedzialno6ci dla danego ryzyka lub przewidywaly
go w wyiszej wysoko6ci niz limit okre6lony zapisami SIWZ.

PYTANIE nT 3

Prosimy o potwierdzenie, 2e jeieli nie wskazano inaczej, okre6lone w SIWZ limity odpowiedzialnoSci sE limitami na
jedno iwszystkie zdazenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDi nr 3

Zamawiajqcy powyisze potwierdza.

PYTANIE nT 4

Prosimy o potwierdzenie, 2e wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagac bqdq zgody obu stron -
Zamawiajqcego i Wykonawcy.

ODPOWIED' nr 4

zamawiajq€y potwierdza, 2e wszelkie zmiany umowy bqdq wprowadzane pisemnie w formie dokumentu
ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem niewainogci zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu

4 pn.: "zmiana postanowiei umowy" wzoru um6w dotyczQcych cze6ci I,II lub III zam6wienia.

PYTANIE nr 5
Prosimy o podanie zaKualizowanych danych w zakresie wyplaconych odszkodowai izalozonych rezerw od

01.01.2016 z mienia i OC - do min. stin na 30.08.2019r.

ODPOWIED, nr 5
Zamawiajqcy aktualnie nie posiada bardziej szczeg6lowych informacji nii zawarte w SIWZ w Zalaczniku nr 9
do SIWZ (dane wg stanu do 06.09.2019r.).

PYTANIE nr 5
Prosimy o potwierdzenie, 2e podana szkodowoii obejmuje zar6wno Ubezpieczajqcego, jak i Ubezpieczonych -
jednostki podlegle.

ODPOWIEDZ nr 6

zamawiajQcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE nT 7

Prosimy o potwierdzenie, 2e postanowienia OWU ograniczajqce lub wylqczajqce odpowiedzialnosd Wykonawcy
majE zastosowanie, chyba 2e opisane w nich sytuacje zostaly wprost wlqczone do zakresu ubezpieczenia
zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

ODPOWIED, nr 7
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096lne iszczeg6lne warunki ubezpieczenia, kt6rymi posluguje sie wykonawca (aktualne na dzie6 skladania ofert)
i ld6re wskazuje w dokumencie potwierdzajEcym ochronq ubezpieczeniowA w zakesie ryzyk okreslonych w SIWZ
majE zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Je6li og6lne lub szczeg6lne warunki
ubezpieczenia stosowane peez wykonawcq nie przewidujE wymaganego zakresu ochrony przyjmuje siq, ie
zostanie on rozszenony i dostosowany do wymog6w SIWZ w drodze postanowieh dodatkowych. Tylko takie
zapisy og6lnych iszczeg6lnych warunk6w ubezpieczenia uznaje siq za dozwolone, kt6re nie sq sprzeczne
z wymaganiami okre5lonymi w SIWZ.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

PYTANIE nT 8
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, kt6re nie okreslajq limit6w dla ryzyka Wadzieiy zwlamaniem i

rabunku, rvzvk szvb od stluczenia iwandalizmu, a tak2e - powodzi. prosimy o potwierdzenie/ ie do Umowy bedq
mialy zadosowanie limity odpowiedzialnogci okre6lone w SIWZ.

ODPOWIEDi nr 8
Zamawiajacy potwierdza,2e do Umowy bedQ mialy zastosowanie limity odpowiedzialno6ci okreslone w SIWZ.

PYTANIE nr 9
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie, ie 5rodki trwale zadeklarowane do
ubezpieczenia w systemie na pierusze ryzyko to Srodki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na
sumy stale.

ODPOWIEDi nr 9
Zamawiajqcy potwierdza, 2esrodki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to
srodki trwale nieujqte do ubezpieczenia w systemie na sumy stale.

PYTANIE nr 10
Prosimy o informacjq, czy w okresie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy planuje wylqczyi z eksploatacji obiekty
budowlane.
W przypadku odpowiedzi twierdzqcej prosimy o wskazanie tych obieK6w oraz okreslenie ich jednostkowych sum
ubezpieczenia.

ODPOWIEDi nr 1O
Zamawiajqcy informuje, i2 na dzieh dzisiejszy nie jest w stanie udzielii powy2szych informacji.

PYTANIE nT 11
Prosimy o potwierdzenie, 2e w obiektach wylEczonych z eksploatacji zostaly odlqczone media.

ODPOWIEDZ nr 11
Zamawiajqcy informuje, i2 :

a) w Pracowni Szkolenia Praktycznego zespolu Szk6l w Dowspudzie w nieuzytkowanych chlewniach - media
(woda, prqd) zostaly odciqte, drzwi wejkiowe zabito deskami, wywieszono tabliczki ostrzegajqce, jest
zapewniony doz6r pracownik6w.

b) Budynek wartowni w Budzisku (pow. 10,06 m2)
- energia eleKryczna jest w tym momencie odlqczona (nie odciqta) od zasilania, w ka2dym momencie moie by6

ponownie podlqczona do zasilania i budynek nadaje siQ do dalszego uiytkowania,

c) Budynek magazynowy Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej 57 w Suwalkach (na terenie ZDP
w Suwalkach)

- energia elektryczna w tym momencie jest odlEczona od zasilania, nie odciqta, w kaidym momencie mo2e byi
ponownie podlQczona.

PYTANIE nT 12
W odniesieniu do budynk6w nieu2ytkowanych lub w zlym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie
podstawowego zakresu ubezpieczenia (po2ar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietenego).
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ODPOWIEDZ nr 12
Zamawiajqcy informuje, ii dla niiej wymienionych siedmiu budynk6w zmienia zakres ubezpieczenia
z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na zakres FLEX-a. Sumy ubezpieczenia budynk6w pozostajQ bez
zmian.

1) Budynek magazynowy, Suwalki ut. Ogrodowa 57 - na posesji ZDp (nieuiytkowany) - S.U. 637 400,00 zl
ll !1{Vn9k wartowni (parking dla sam. ciqzarowych), Budzisko 10, 16-411 Szypliszki (nieu2ytko*anyj- S.U.
45 565,18 zl
3) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieuiytkowana) - S.U. 957 0OO,OO zl
4) Chlewnia , Pracownia Szkolenia praktycznego w Dowspudzie (nieuiytkowana) - S.U. 317 O0O;00 zl
5) Chlewnia , Pracownia Szkolenia praktycznego w Dowspudzie (nieuiytkowana! S.U. 153 0OO,bO zl
6) Chlewnia , Pracownia Szkolenia praktycznego w Dowspudzie (nieu2ytkowanai S.U. 120 000;OO zt
7) Chlewnia , Pracownia Szkotenia pl.aktycznego w Dowspudzie (nieu2ytkowana)- S.U. 170 000;OO zl

PYTA IE nr 13
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadajq pozwolenie na u2ytkowanie zgodnie z
obowiEzuiqcymi przepisami prawa. w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obierc6w nieposiadaiqcych
takiego pozwolenia wraz z okreSleniem pnyczyny.

ODPOWIEDZ nr 13

zamawiaiEcy potwierdza,2e uzytkowane budynki Starostwa Powiatowego posiadajq pozwolenie na u2ytkowanie
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. ZamawiajEcy nie posiada tak szczeg6lowych informacji dotyczqcych
pozostalych jednostek. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest mo2liwe.

PYTANIE nr 14
Prosimy o potwierdzenie, 2e wszystkie budynki zgloszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane sq
regularnym przeglqdom wynikajqcym z pzepis6w prawa, co potwierdzone jest kaidorazowo pisemnym
protokolami; w pzeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynk6w niespelniajqcych powy2szego warunku wraz
z okresleniem pnyeyny.

ODPOWIEDi nr 14
Zamawiajqcy informuje, 2e co do zasady pnestrzega wszystkich obowiqzujqcych przepis6w prawa dot.
uiytkowania budynk6w ibudowli w tym dokonywania okresowych paeglqd6w slanu technicznego idozoru
technicznego.
Zamawiajqcy informuje, i2 budynki Starostwa Powiatowego posiadajq aktualne protokoly z dokonanych
przeglqd6w.

PYTANE nr 15
Prosimy o informacje, czy spozqdzone protokoly pokontrolne z ostatniego okresowego pneglEdu technicznego
obieK6w zgloszonych do ubezpieczenia zwierajq uwagi, zasteeienia, sugestie lub inne sformulowania o
podobnym charakteze majqce charalder zastrzeiei warunkujqcych uzytkowanie obield6w. W przypadku
odpowiedzi twierdzEcej, prosimy o udzielenie bli2szych informacji: kt6rego obieldu dotyczq, jakie jest
zastrze2enie, czy zalecenia zostaly zrealizowane, je2eli nie - kiedy Zamawiajqcy planuje je wykona6).

ODPOWIEDi nr 15
Zamawiajqcy akualnie, na tym etapie postqpowania, nie jest w stanie ustalii czy w protokolach
z dokonanych przeglqd6w budynk6w nie stwierdzono zasltzezei warunkujqcych ich uiytkowanie.
Zamawiajqcy informuje, 2e kazdy wykonawca w terminie pned skladaniem ofert ma prawo pzeprowadzi6
lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonai oceny ryzyka (po ustaleniu
terminu z zamawiajqcym). Zamawiajqcy udostqpni dokumenty.

PYTANIE nr 15
Prosimy o potwierdzenie, 2e zabezpieczenia przeciwpo2arowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia sE zgodne
z obowiqzujqcymi pnepisami oraz posiadajE aktualne przeglqdy i badania;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespelniajQcych powyiszego warunku wraz z
okresleniem pnyczyny.

oDPOWIEDi nr 15
Zamawiajqcy informuje, 2e co do zasady pzestrzega wszystkich obowiqzujQcych pzepisow prawa dot.
uiytkowania budynk6w, w tym obowiQzujqcych przepis6w dot. zabezpieczei pzeciwpoiarowych .



PYTANIE nT 17
Prosimy o wskazanie lokalizacji z warto6ciq pML (prawdopodobnq maksymalnE szkodq) oraz okre6lenie tej
wartoSci.

ODPOWIED, nr 17

lamawi?jlcy informuje, i2 lokalizaqq z wartosciE PML (prawdopodobnq maksymatnq szkodq) jest Zesp6lszkol im.
Gen. L.M.Paca w Dowspudzie , jest to wartoSd ok. IB 326 022 zl.

PYTANIE nT 18
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy w6r6d lokalizacji zgloszonych do ubezpieczenia sE lokalizacjq
zagrozone powodziq?
w.pzypadku odpowiedzi twierdzEcej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagro2onych powodziq i/lub takich w
kt6rych w okresie ostatnich 20 lat mialy miejsce powodi lub lokalne podiopienia.

ODPOWIEDZ nr 18
ZgmawiajEcy informuje, ii w okresie ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystEpily

takie szkody.

PYTANIE nT 19
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystEpily podtopienia, zalania,
cofniqcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeieli zdanenia te mialy miejsce, prosimy o podinie: daty (roku)
wystEpienia imiejsca wystqpienia; charaKeru zdaeenia (podtopienia, zalania, cofniqcia wody ze studzienek wod.-
kan.); wielko6ci poniesionych strat (bez wzglqdu na fakt, czy zdarzenie bylo objqte ochronq ubezpieczeniowq).

ODPOWIED, nr 19

Zamawiajqcy informuje, ii na tym etapie postqpowania nie jest w stanie udzielid bardziej szczegolowych
informacji niz zawarte w SIWZ .

PYTANIE nT 20
Prosimy o informacjq czy pnedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk majE byd drogi.
W przypadku odpowiedzi twierdzqcej na powyisze, w celu oceny ekspo4cji na ryqko, prosimy o podanie
calkowitej ich dlugoSci oraz waftoSci.

ODPOWIEDi nr 20
Zamawiajqcy informuje, ii w ramach SIWZ pnedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
pierwszego ryzyka zgloszone zostaly : drogi powiatowe, mostyi przepusty na drogach powiatowych - na lacznq
sumq ubezpieczenia: 50 000,00 zl na jedno iwszystkie zdarzenia w kaZdym okresie ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia w wartosci odtworzeniowej nowej.

DlugoSc zazqdzanych i administrowanych d169:
78 szt. drog o lEcznej dlugosci 571,381 km, w tym nieutwardzone: 85,094 km;

PYTANIE nr 21
Prosimy o informacjq, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszydkich ryzyk zostajE zgloszone mosty,
przepusty i wiadukty?
W przypadku potwierdzenia na powy2sze pytanie prosimy o udostqpnienie wykazu z wskazaniem lokalizaqi,
opisem konstrukcji i dlugo6ci pnesel poszczeg6lnego mostu oraz jednostkowych wartoSci.

ODPOWIED, nr 21
Zamawiajqcy informuje, i2 w ramach SIWZ przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
pierwszego ryzyka zgl,oszone zostaly : drogi powlatowe, mosty i przepusty na drogach powiatowych - na
lqcznq sumq ubezpieczenia: 50 000,00 zl na jedno i wszystkie zdaeenia w kazdym okresie ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia w wartosci odtwozeniowej nowej.
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PYTANIE nT 22

Prosimy o informacjg o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciqgu tnarania przedmiotowego Zam6wienia,
l<t6re bylyby objgte ochronq ubezpieczeniowq zgodnie z programem okre6lonym w SIWZ, z podaniem
rodzaju inwestycji, szacowanej warto6ci inwestycji oraz terminu rozpoczgcia/ukoficzenia jej realizacji.

ODPOWIEDZnT 22

Zamawiajqcy informuje, i2 planowana jest:
- termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pawl6wce Nowej. Projekt RPO koszt ok. 2.156.686,38 zl + ok.
50.000 zl (nadz6r),
- budowa miejsca obslugi rowezysty w Dowspudzie. Projekt RPO koszt ok. 16t.267 zl
- budowa budynku uslugowo- terapeutycznego w miejscowo6ci Lipniak, pod warunkiem pozyskania Srodk6w na
ten cel.
- PUP w Suwalkach w ciqgu najbli2szych 3 lat planuje remont elewacji zewnQtrznej budynku.

PYTANIE nr 23

Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie bqdzie obejmowai
szk6d powstalych w mieniu znajdujEcym siq na wysypisku lub skladowisku odpad6w lub wykorzystywanym w
dzialalnoSci zwiqzanej z softowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpad6w lub jakimkolwiek innym ich
pzetwarzaniem.

ODPOWIEDZnT 23

Zamawiajqcyinformuje, i2 nie posiadalnie zarzqdzalnie administruje wysypiskiem Smieci i/lub
zakladem utylizacji odpad6w.
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PYTANIE nr 24

Jesli do ubezpieczenia zostalo zgloszone mienie biogazowni prosimy o informacjq:
i) laka jest warto66 biogazowni?
ii) Jaka jest warto6d instatacji znajdujEcych siq wewnqtz biogazowni?iii) Jakiezabezpieczeniapzeciwpoiarowemajqzastosowanie?

ODPOWIEDZ nr 24

ZamawiajQcy nie zglasza do ubezpieczenia biogazowni.

PYTANIE nr 25

w odniesieniu do ubezpieczenia wartoki pieniq2nych - prosimy o potwierdzenie. 2e transport wartosci
pieniqinych odbywa siq zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra spraw wewnqtrznych iAdministraqi z dn.
07.09.2010 roku w sprawie wymaga6, jakim powinna odpowiadai ochrona wartosci pieniq2nych
pzechowywanych i transportowanych pzez pnedsigbiorcow i inne jednostki organizacynb lub aKu
zastqpujqcego pz),rrolane rozpozqdzenie.

ODPOWIEDZ nr 25

ZamawiajEcy informuje, Ze transport wanoici pieniqinych odbywa siq zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra
spraw wewnQtrznych iAdministracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymaga6, jakim powinna odpowiadat
ochrona wartogci pieniQinych pzechowywanych i transportowanych pzez pizedliqbiorc6w i inne jednostki
organizacyjne. Dz.U.2016 poz. 793 ( dotyczy Starostwa powiatowego)

PYTANIE nT 26

Prosimy o wprowadzenie poniiszych zapisow dotyczEcych katastrory budowlanej:
,l odpowiedzialnoSci Ubezpieczyciela wylqczone sq szkody:
1) wynikle ze zdaze6 powstalych w budynkach bqdEcych w tracie przebudowy lub remontu wymagajqcego
uzyskania pozwolenia na budowQ;
2) powstale w przypadku braku zamocowania element6w no6nych w ich podporach;
3) w budynkach pneznaczonych do rozbi6rki."

ODPOWIED, nr 26

ZamawiajEcy informuje, i2 definiga katastrory budowlanej zostala zawarta w Zalqczniku nr 4 do SIWZ.

PYTANIE nT 27

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokosci 500.000 pLN lub innego
akceptowanego pnez ZamawiajEcego

ODPOWIEDi nr 27

ZamawiajQcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 28

Dla budynk6w starszych nii 50 lat prosimy o zmianq wafto5ci ubezpieczenia na rzeczywista.

ODPOWIEDi nr 28

Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje Zadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nT 29

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wylQczenia ryzyka z eksploatacji w wysoko5ci 500 OOO zl lub innego
akceptowalnego przez ZamawiajEcego.
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ODPOWIEDi nr 29

Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 30

Dla budynk6w starszych nii 50 lat prosimy o zalqczenie do sIWz wykaz6w przeprowadzonych remont6w,
przeglqd6w.

ODPOWIEDi nr 3O

ZamawiajEcy informuje o przeprowadzonych remontach dla budynk6w starszych nii 50 lat:

a) Budynek szkoly, Dowspuda 10 - w 2010r. nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku styropianem.
b). Kordegarda "Pacynek", Dowspuda 9A, 16420 Raczki - po generalnym remoncie i pzebudowie, K6rq
zakofczono w 2015r.
c) Budynek administracuny PUP w Suwalkach , ul. T. Kosciuszki 71a - remonty: 2004r. -wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej; 2007r. -docieplenie 6cian zewnQtznych budynku inowej eiewacji;20t0r. - adaptacja
pomieszczeri po wgile cieplnym, uloienie nowych pow. podlogowych; 2016r. - wymiana gzymsu obr6bek; 201gr.
- remont dachu, dodatkowo ukohczono remont schod6w zewnqtznych z okladziny kamiennej na kwotQ 20.453 zl

PYTANIE nr 31
czy Zamawiajqcy wyraia zgodq na wylqczenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynk6w starszych nii 50 lat.

ODPOWIED, nr 31
Zamawiajqcy w powyZszym zakresie nie dokonuje Zadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 32
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialno6ci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialnosci, Zalqcznik nr 1 a do SIWZ):

Szkod powstale wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
a) nieszczelno6ci instalacji i pocenia siq rur,
b) dzialania wod gruntowych bqdi oddziatywania ptyw6w lub fal morskich,
c) pzemarzania 5cian,
d) korozji, kawitaqi lub utleniania,
e) oddziatywania czynnik6w zewnqtrznych, w szczeg6lnosci: termicznych, biologicznych (w tym plesni,
grzyb6w, insekt6w), chemicznych, fizycznych, chyba Ze w nastQpstwie wystqpilo inne zdazenie niewylEczone
z zakresu ubezpieczenia; w6wczas Towazystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialno5d wylqcznie za
skutki takiego zdaeenia;

ODPOWIEDi nr 32
ZamawiajQcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczei odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 zalEcznika nr 1 a do SIWZ ma charakter
zamkniqty i nie moze byi interpretowany rozeezajqco.

PYTANIE nr 33
Akceptowalne wylEcznie odpowiedzialno6ci (Akceptowalne wylqczenia odpowiedzialnogci, Zalqcznik nr 1 a do
SIWZ):
Z zakresu odpowiedzialno6ci wylqczone sE szkody:
.w uprawach roSlinnych na pniu lub innych uprawach, drzewach ikzewach (za wyjqtkiem postanowiefi i limitu
okreSlonego w warunkach obligatoMnych), chyba ie zostaly zadeklarowane do ubezpieczenia;
Prosimy o wskazanie tego rodzaju mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia ijego wartofui.

ODPOWIED, nr 33
Zamawiajqcy informuje, i2 aktualnie wyjEtkiem w postanowieniach ze wskazaniem limitu okreSlonego w
warunkach obligatoMnych jest zapis " Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach
(terenach zielonych) do limitu w wysokoki 20 000 zl na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

PYTANIE nT 34
Prosimy o wylEczenie z zakresu odpowiedzialnogci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylaczenia
odpowiedzialnosci, ZalQcznik nr 1 a do SIWZ) eksponat6w, wzor6w, modeli, prototyp6w oraz innego mienia
ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;
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ODPOWIED, nr 34
Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje Zadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylEczefi odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Zalqcznika nr 1 a do SIwz ma charaKer
zamkniqty i nie mo2e byd interpretowany rozszenajqco.

PYTANIE nr 35
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnosci nastepujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialno&i, zalqcznik nr 1 a do sIWz):aK, dokument6w, plan6w i danych zawafich na no5nikach;

ODPOWIEDZ nr 35
Zamawiajqcy w powyzszym zakresie nie dokonuje Zadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylEczef odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charakter
zamkniety i nie moie by6 interpretowany rozszezajqco.

PYTANIE n] 36
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnosci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialnogci, zalqcznik nr 1a do sIWz): program6w komputerowych, chyba ie stanowiq Srodki obrotowe;

ODPOWIEDi nr 35
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczef odpowiedzialnogci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charaKer
zamkniqty i nie moie by6 interpretowany rozszeeajqco.

PYTANIE nT 37
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnoSci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylEczenia
odpowiedzialno6ci, ZalEcznik nr 1 a do SIWZ): powstale wskutek zalania, je6li do powstania szkody lub jej
rozmiaru przyczynil siQ zly stan dachu lub rynien, brak lub nienale2yte zabezpieczenie otwor6w dachowych lub
okiennych albo innych element6w obieKu, o ile obowiqzek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywal na
Ubezpieczonym.

ODPOWIED' nr 37
ZamawiajEcy w powyiszym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylQczei odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 ZalEcznika nr 1 a do SIWZ ma charaKer
zamkniqty i nie moZe byd interpretowany rozszerzajEco.

PYTANIE nT 38
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnosci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialnoSci, ZalEcznik nr 1a do SIWZ): polegajqce na awarii lub uvkodzeniu maszyny, urzEdzenia lub
wyposazenia wskutek blqdu w obsludze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:
a) nieprawidlowym dzialaniem lub niezadzialaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterujEcego,
niezaleznie
od udzialu czlowieka lub jego braku w sprrcwodowaniu tego blqdu, albo
b) powstale wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnqtz mechanizmu maszyny lub urzEdzenia niezale2nie od jego
pierwotnej przyeyny, chyba 2e w ich nastepsh^rie wysqpib inne zdanenie niewylEczone z zakresu
ubezpieczenia; w6wczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialnoSi wylqcznie za skutki takiego
zdarzenia;

ODPOWIEDi nr 38
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczef odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charaKer
zamkniqty i nie mo2e by6 interpretowany rozszenajlco.

PYTANIE nT 39
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnosci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylaczenia
odpowiedzialnosci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ): powstah wskutek dzialania prqdu eleKrycznego, chyba 2e w ich
nastqpstwie wystQpilo inne zdarzenie niewylqczone z zakresu ubezpieczenia; w6wczas Towazystwo
Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialno6i wylqcznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wylqczenie nie dotyczy
szk6d powstalych w wyniku przepiqcia spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym;

ODPOWIED2 nr 39
Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
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Katalog wylEczeh odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 ZalEcznika nr 1 a do SIWZma charakter
zamkniqty i nie mo2e byi interpretowany rozszenajqco.

PYTANIE nr 40
Prosimy o wylEczenie z zakresu odpowiedzialnoSci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialno6ci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ): powstal€ w wyniku katastrory budowlanej w budynkach starszych
ni2 50 lat lub przeznaczonych do rozbi6rki;

ODPOWIED, nr 40
ZamawiajEcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
Ponadto zamawiajqcy informuje, ii w ramach definicji katastrory budowlanej wprowadzony jest zapis, izz zakresu
odpowiedzialnosci w ramach katastrory budowlanej wylqczone sq budynki wylqczone z eksploatacji.

PYTANIE nr 41

Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialnosci nastqpujQce szkody (Akceptowalne wyliczenia
odpowiedzialnogci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ): polegajEce na pqkaniu, osiadaniu lub innych deformacjach
budynk6w lub budowli, chyba, 2e nastEpily one w konsekwencji zaistnialego wczesniej innego zdarzenia losowego
objqtego ochronq ubezpieczeniowq;

ODPOWIED' nr 4l
Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczeri odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 zalEcznika nr 1 a do SIWZ ma charakter
zamkniqty i nie mo2e byi interpretowany rozszerzajqco.

PYTANIE nT 42

Prosimy o wylEczenie z zakresu odpowiedzialno6ci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialno6ci, zalqcznik nr 1a do SIWZ): powstale wskutek przerwy lub zakl6cefi w dostawie medi6w, chyba
2e w nastqpstwie wystEpilo inne zdarzenie niewylEczone z zakresu ubezpieczenia; w6wczas Towarzystwo
Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialno66 vwlqcznie za skutki takiego zdarzenia;

oDPowIEDi nr 42

ZamawiajEcy w powyzszym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczei odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 Zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charakter
zamkniqty i nie moze byi interpretowany rozszezajqco.

PYTANIE nr 43

Prosimy o wylEczenie z zakresu odpowiedzialno6ci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialno6ci, Zalqcznik nr 1 a do SIWZ): powstale wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty
ubezpieczonego mienia bqdqcego pzedmiotem produkqi, wykonywania uslugi lub innego procesu

technologicznego, jeieli szkoda powstala bezpo6rednio w wyniku tych dziala6;

ODPOWIEDi nr 43

Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczei odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charaKer
zamkniqty i nie mo2e by6 interpretowany rozszerzajqco.

PYTANIE nr 44

Prosimy o wylQczenie z zakresu odpowiedzialnoici nastQpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialnosci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ):
powstah bezposrednio lub posrednio na skutek:
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a) wojny, inwazji, wrogich dziala6 lub dzialai wojennych, niezale2nie czy wojna zostala wypowiedziana, wojny
domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bqdi wyjqtkowego lub jakichkolwiek zdaruei decydujEcych o
utrzymaniu stanu wojennego lub wyjqtkowego,
b) stalego lub czasowego wywlaszczenia wynikajqcego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji
jakichkolwiek legalnie ustanowionych wladz,
c) strajk6w, zamieszek, rozruch6w, lokaut6w,
d) akt6w terroru i sabota2u,
e) wybuchu jqdrowego, reakcji jqdrowej, skazenia radioaktywnego, promieniowania jonizujqcego, skaZenia lub
zanieczyszczenia odpadami przemyslowymi oraz oddzialywania pola eleldromagnetycznego;

ODPOWIED, nr rt4

ZamawiajEcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
Katalog wylqczeh odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 zalqcznika nr 1 a do SIwz ma charaKer
zamkniqty i nie moie byi interpretowany rozszeE ajaco.

PYTANIE nI 45

Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialno6ci nastQpujqce szkody (Akceptowalne wylEczenia
odpowiedzialno6ci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ):
polegajqce na lub powstale w wyniku wycieku, zanieczyeczenia lub ska2enia substanqq biologicznq lub
chemicznq, chyba 2e powstaly one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdazenia nie wylqczonego z zakresu
ubezpieczenia;

ODPOWIEDi nr 45

Zamawiajqcy w powyzszym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.
Katalog wyl4czen odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 Zalqcznika nr 1 a do SIWZma charakter
zamkniqty i nie moie by6 interpretowany rozszerua)Aco.

PYTANIE nr 46
Prosimy o wylqczenie z zakresu odpowiedzialno6ci nastqpujqce szkody (Akceptowalne wylqczenia
odpowiedzialno6ci, Zalqcznik nr 1a do SIWZ):
polegajqce na znisczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostqpnoSci danych lub oprogramowania, w szczeg6lno6ci
polegajqce na niekorzystnej zmianie w danych Iub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem
lub innq deformacjq ich oryginalnej struldury oraz polegajqce na niedzialaniu lub nieprawidlowym dzialaniu
spzqtu elektronicznego, no6nik6w informacji lub wbudowanych uklad6w scalonych, chyba,2e w nastepstwie
wysqpib inne zdarzenie niewylEczone z zakresu ubezpieczenia; w6wczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi
odpowiedzialno6i wylQcznie za skutki takiego zdarzenia;

ODPOWIEDi nr 46
Zamawiajqcy w powyzszym zakresie nie dokonuje zadnych zmian w SIWZ.
Katalog wylQczei odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela wskazany w ust.4 Zalqcznika nr 1 a do SIWZ ma charakter
zamkniqty i nie mo2e byi interpretowany rozeezajqco.

PYTANIE nT 47
W zwiqzku z zawartq w SIWZ definicjq kradzieiy z wlamaniem (lab6r w celu przywlaszczenia (kradziei)
ubezpieczonego mienia w nastepstwie usuniqcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)" - prosimy o
wykreslenie sl,ow.lub niematerialnej" ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojqcia 

"przeszkoda 
niematerialna".

ODPOWIED, nr 47
Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje zadnych zmian w SIWZ.
JednoczeSnie zamawiajQcy informuje, i2 pod pojeciem .pzeszkoda niematerialna" mial na my6li wszelkiego
rodzaju systemy elektroniczne.

Ubezpieczenie sprzetu elelcronicznego od wszystkich ryzyk:
PYTANIE nT 48

Prosimy o potwierdzenie 2e postanowienia OWU ograniczajEce lub wylEczajQce odpowiedzialno5i Wykonawcy majE
zastosowanie, chyba 2e opisane w nich sytuacje zostaly wprod wlqczone do zakresu ubezpieczenia zawartego w
SIWZ i proqramie ubezpieczenia.
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ODPOWIED, nr 4a
Og6lne iszczeg6lne warunki ubezpieczenia, K6rymi posluguje siq wykonawca (aktualne na dziei skladania ofert)
i lt6re wskazuje w dokumencie potwierdzajqcym ochronq ubezpieczeniowE w zakresie ryzyk okre6lonych w SiWZ
majq zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ iumowie. Je6li og6lne lub szczeg6lne warunki
ubezpieczenia stosowane pzez wykonawcq nie pzewidujq wymaganego zakresu ochrony pzyjmuje siq, 2e
zostanie on rozszelony idostosowany do wymog6w SIWZ w drodze postanowiei dodatkowych. Tylko takie
zapisy og6lnych iszczeg6lnych warunk6w ubezpieczenia uznaje siq za dozwolone, K6re nie sE sprzeczne
z wymaganiami okre6lonymi w SIWZ.

PYTANIE nr 49
Jednocze6nie prosimy o potwierdzenie ii intencjE zamawiajqcego dla sprzqtu eleldronicznego nie bylo objqcie
zakresem ochrony ryzyk bez 2adnych wylqczei np. dzialai wojennych, sabota2u, aK6w terrorystycznych, dzialai
haker6w komputerowych, szk6d powstalych w wyniku reakqijqdrowej lub promieniowania radioaktywnego.
Zapisy dotyczqce zakresu ubezpieczenia dla spzqtu eleldronicznego bez wskazania wylqczeri powodujE
wqtpliwosci interpretacyjne blokujqce moiliwo66 zloienia oferty.

ODPOWIEDi nr 49
Zamawiajqcy potwierdza, i2 intencjE zamawiajqcego dla spzqtu eleKronicznego nie jest objecie zakresem
ochrony ryzyk bez 2adnych wylqoeri
Katalog obowiqzujqcych wylqczeh odpowiedzialnosci ubezpieczyciela zostal wskazany w ust. 4 Zalqcznika nr 1a
do SIWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej:

PYTANIE nr 50
Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoki cwilnej, je2eli OWU v{ykonawcy
wskazujQ przeslanki wylqczajqce bqdi ograniczajqce odpowiedzialno6i ubezpieczyciela, to majq one
zastosowanie, chyba ie Zamawiajqcy wprost wlqczyl je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

ODPOWIEDZ nr 5O
Og6lne iszczeg6lne warunki ubezpieczenia, K6rymi posluguje siq wykonawca (aKualne na dzie6 skladania ofert)
i K6re wskazuje w dokumencie potwierdzajqclm ochronq ubezpieczeniowq w zakresie ryzyk okre6lonych w SIWZ
majE zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ iumowie. Je6li og6lne lub szczeg6lne warunki
ubezpieczenia stosowane pzez wykonawcq nie przewidujq wymaganego zakresu ochrony przyjmuje siq, 2e

zostanie on rozszezony idostosowany do wymog6w SIWZ w drodze postanowie6 dodatkotflych. Tylko takie
zapisy og6lnych iszczeg6lnych warunk6w ubezpieczenia uznaje siq za dozwolone, K6re nie sq spzeczne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

PYTANIE nr 51
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakresem ochrony nie bqdq objqte szkody zwiqzane z uZyciem, wytwarzaniem,
skladowaniem, pzetwananiem material6w wybuchowych, prowadzeniem prac rozbi6rkowo-wyburzeniowych
metodq wybuchowE.

oDPowIEDi nr 51
ZamawiajEcy potwierdza, 2e zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialno5ci cywilnej nie bqdE objqte
skody zwiqzane z u2yciem, wytwarzaniem, skladowaniem, przetwarzaniem materialow wybuchowych

PYTANIE nT 52
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie OC organizatora imprez ochrona bqdzie obejmowa6 szkody wyrzqdzone
pzez czlonk6w rodzin pracownik6w ubezpieczajqcego, o ile zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami prawa mo2na
pt4pisae za nie winQ Ubezpieczonym. Jesli Zamawiaiqcy nie potwierdza powy2szego, to prosimy o wyja6nienie,
na jakiej podstawie Ubezpieczeni majE ponosii odpowiedzialno66 za tego rodzaju szkody.

ODPOWIEDi nr 52
ZamawiajEcy potwierdza powy2sze.

PYTANIE nr 53
Odnosnie OC za szkody wyrzadzone z t)tulu organizacji, wsp6lorganizowania i pfteprowadzania imprez, w tym
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okoliczno6ciowych i innych,
niepodlegajqcych ubezpieczeniu obowiqzkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Finans6w - prosimy o wprowadzenie mo2liwo6ci zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy
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szkody, ie6li bQdzie nim osoba inna ni2 Ubezpieczony lub jego pracownicy (w ka2dej sytuacji, nie tylko w
przypadku winy umy6lnej).

ODPOWIED2 nr 53
Odnosnie OC za szkody wyrzqdzone z tltulu organizacji, wspolorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznosciowych i innych,
niepodlegaiqcych ubezpieczeniu obowiqzkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z RozpozEdzeniem
Ministra Finans6w - zamawiajqcy , wyra2a zgodq na wprowadzg mo2liwoSci zastosowania pzei ubeipieczyciela
regresu do sprawcy szkody, ie6li bqdzie nim osoba inna ni2 Ubezpieczony, iego pracownicy i osoby, za kt6re
zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnosi. (w kaidej sytuagi, nie tylko w pzypadku winy umySlnej).

PYTANIE nT 54
Prosimy o potwierdzenie, 2e ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z $tulu
organizagi/wspolorganizacji, pzeprowadzania imprez oraz prowadzenia dzialalnosci sportowej irekreacyjnej -
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sport6qimprez motorowych,
motorowodnych, lotniczych oraz sport6w ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w
celu osiqgniQcia maksymalnych wraie6, zwiEzane z alcywno5ciq fi4czn? zagrazajqcq zdrowiu i 2yciu, do kt6rych
zalicza siq takie dyscypliny jak np. ieglowanie ze spadochronem, jazda na naftach i snowboardzie poza
wyznac2onymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokog6rska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na zekach g6rskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo g6rskie), le parkur,
kitesurfing.

ODPOWIED, nr 54
ZamawiajEcy potwierdza, 2e ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z q ufu
organizacji/wspol,organizacji, pzeprowadzania imprez oraz prowadzenia dzialalnosci sportowej irekreacyjnej -
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sport6vimprez ekstremalnych
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiEgniqcia maksymalnych wra2e6, zwiqzane z
aldywno&iq fizyenE zayazajEcq zdrowiu i 2yciu, do l(6rych zalicza siq takie dyscypliny jak np. 2eglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem,
wspinaczka wysokog6rska iskalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach g6rskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo g6rskie), le parkur, kitesurfing.

PYTANIE nr 55
Odno6nie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, 2e nowe lokalizacje zostanq obj+e
ochronq pod warunkiem, 2e bqdq w nich spelnione minimalne wymogi dotyczEce zabezpieczeh
pzeciwpo2arowych okreslone w obowiqzujqcych przepisach o ochronie pzeciwpoiarowej.

ODPOWIEDZ nr 55
Zamawiajqcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE nr 56
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakresem ochrony nie bqdq objete szkody powstale wskutek przyjqcia przez
Ubezpieczonego umownego zwiQkeenia odpowiedzialno6ci poza zakres wynikajqcy z powszechnie
obowiEzujqcych pzepis6w albo umownego pzejQcia odpowiedzialnosci osoby trzeciej.

ODPOWIEDi nr 55
ZamawiajEcy potwierdza,ie zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie bedq objete
szkody powstale wskutek przyjqcia przez Ubezpieczonego umownego zwiekzenia odpowiedzialnosci poza zakres
wynikajqcy z poweechnie obowiqzujqcych pnepis6w prawa.

PYTANIE nr 57
Prosimy o potwierdzenie, 2e w zakresie OC Ubezpieczonego z qA. naruszenia przepisow o ochronie danych
osobowych ochrona jest ograniczona wylqcznie na szk6d polegajqcych na naruszeniu d6br osobistych, innych ni2
szkody osobowe i nie obejmuje roszczeh z Mulu odpowiedzialnoSci za wszelkie straty finansowe, w tym czyste
straty finansowe, wynikajQce ze strat i szk6d zaistnialych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji,
pzechowywania bQdi udostepniania danych elektronicznych, jeSli zostaly one spowodowane:

1) przez usuniQcie, ograniczenie, uszkodzenie bEdi zmianq danych elektronicznych,
2) pzez njezarejestrowanie bqdi bledne zapisanie danych elektronicznych,
3) przez brak dostepu do elektronicznej wymiany danych,
4) pzez transmisjq informacji lub danych poufnych,
5) w zwiqzku z przetwarzaniem danych,
6) w zwiqzku z instalacjq lub blednym dzialaniem oprogramowania
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7) pzez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakl6cajqce pracq systemu
komputerowego lub sieci teleinformatycznej.
8) pzez nieuprawniony dostQp lub nieuprawnionq ingerencje os6b trzecich w system informatyczny, w dane
eleKroniczne, zasoby, oprogramowania.

ODPOWIED, nr 57
Zamawiajqcy informuje, i2 pytanie dotyczy klauzuli fakultatywnej w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej .
Zamawiajqcy w tym wypadku nie wskazal akceptowalnego katalogu obowiEzujqcych wylqczei odpowiedzialno6ci,
w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie majq zastosowanie og6lne iszczeg6lne warunki ubezpieczenia,
kt6rymi posluguje siq wykonawca (aKualne na dziefi skladania ofert), o ile nie spzeczne z zapisami SIWZ.

PYTANIE nT 58
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadk6w ubezpieczeniowych podlegajqcych
obowiqzkowemu ubezpieczeniu OC w tym z q . wykonywania zawodu.

ODPOWIED, nr 58
Zamawiajqcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE nT 59
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakresem ochrony w OC za szkody w Srodowisku bqdE objete wylqcznie zdazenia
nagle, niezamienone i niepnewidziane przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDZ nr 59
ZamawiajEcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE nr 60
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakresem ochrony nie bQdq objqte szkody zwiqzane z u|ryciem, wytwazaniem,
skladowaniem, przetwarzaniem material6w wybuchowych, prowadzeniem prac rozbi6rkowo-wybuzeniowych
metodE wybuchowq.

ODPOWIEDi nr 5O
ZamawiajEcy potwierdza, 2e zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialno6ci cywilnej nie bedq objAte
szkody zwiqzane z uiyciem, wytwarzaniem, skladowaniem, pzetwarzaniem material6w wybuchowych

PYTANIE nr 61
OdnoSnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, ie nowe lokalizacje zostanq obj+e
ochronq pod warunkiem, 2e bqdE w nich spelnione minimalne wymogi dotyczqce zabezpieczei
przeciwpozarowych okreslone w obowiqzujqcych przepisach o ochronie przeciwpozarowej.

ODPOWIEDi nr 61
ZamawiajAcy potwierdza powyisze.

PYTANIE nT 62
Prosimy o potwierdzenie, 2e zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie
umowq zawado, wymagajq zawsze zgody obu stron.

ODPOWIED, nr 62
ZamawiajEcy potwierdza, 2e wszelkie zmiany umowy bQdE wprowadzane pisemnie w formie dokumentu
ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem niewa2noSci zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu
4 pn.: "zmiana postanowiei umowy" wzoru um6w dotyczEcych czqki I,II lub III zam6wienia.

PYTANIE nr 63
Prosimy o Fntwierdzenie, 2e zakresem ochrony nie bQdA objete szkody polegajEce na przeniesieniu choroby
Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gqbczastych.

ODPOWIEDZ nr 63
Zamawiajqcy potwierdza,2e zakresem ochrony nie bedq objqte szkody polegajEce na pzeniesieniu choroby
Creutzfeldta- lacoba lub innych encefalopatii gqbczastych.

PYTANIE nr 54
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Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej nie bedzie obejmowa6
szk6d powstalych w zwiqzku z prowadzeniem dzialalno6ci leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej,
a takie udzielaniem Swiadczeh medycznych (nie dotyczy drobnych uslug, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. )

ODPOWIED, nr 54
Zamawiajqcy potwierdza, ie zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej nie bqdzie obejmowad
szk6d powstalych w zwiqzku z prowadzeniem dzialalnoki leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej,
a tak2e udzielaniem Swiadczei medycznych (nie dotyczy wykonywania drobnych uslug medycznych np. : zmiana
opatrunku, szczepienie, iniekcje itp. )

PYTANIE nr 65
Prosimy o potwierdzenie, ie zakres ubezpieczenia nie bqdzie obejmowad szkod zwiqzanych z zaruqdzaniem
jednostkami sluiby zdrowia.

ODPOWIEDZnT 65
ZamawiajEcy potwierdza,2e zakres ubezpieczenia nie bqdzie obejmowac szk6d zwiqzanych z zaeqdzaniem
jednostkami sluiby zdrowia.

PYTA IE nT 65
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie bedzie obejmowa6 szk6d
powstalych w zwiqzku z posiadaniem, uzytkowaniem, zarzqdzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub
skladowiskiem odpad6w a takie w zwiQzku z prowadzeniem dzialalno6ci zwiEzanej z sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpad6w lub jakimkolwiek innym ich pzetwarzaniem.

oDPowIEDi nr 66
Zamawiajacy potwierdza,2e zakres ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej nie bqdzie obejmowa6 szk6d

powstalych w zwiqzku z posiadaniem, uiytkowaniem, zanqdzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub

skladowiskiem odpad6w a tak e w zwiQzku z prowadzeniem dzialalnoSci zwiqzanej z sortowaniem, spalaniem,

utylizowaniem, odzyskiem odpad6w lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

PYTANIE nT 67
Prosimy o akceptacje udzialu wlasnego w OC drog w wysoko6ci 300 zl.

ODPOWIED, nr 67
Zamawiajqcy w powyiszym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 68
Prosimy o potwierdzenie, 2e wgelkie zmiany um6w w stosunku do warunk6w oferty, na podstawie kt6rej zostaly

zawarte, bqdq wymagaly akceptacji obu stron (Zamawiajqcego i Wykonawcy).

oDPOwIEDi nr 68
ZamawiajEcy informuje, ii wszelkie zmiany umowy bqdq wprowadzane pisemnie w formie dokumentu
ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem niewa2no6ci zgodnie z ustalonymi zapisami paragrafu

4 pn.: "zmiana postanowiefi umowy" wzoru um6w dotyczqcych czq6ci I,II lub III zam6wienia.

PYTANIE nT 69
Prosimy o potwierdzenie, ie zakresem ochrony nie bqdzie objqta OC z q/tulu zarzQdzania zasobami nieruchomoSci

komunalnych.

ODPOWIEDi nr 69
zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ zakres ochrony obejmuje odpowiedzialnoSi cywilnQ za

szkody wyeqdzone w nastqpstwie dzialania lub zaniechania, K6re mogq wynikat w zwiqzku z administrowaniem
nieruchomo6ciami komunalnymi.

PYTAI{IE nr 7O
Prosimy o zmianq zapisu w takresie terytorialnym" z podr62y zagranicznych i wycieczek na podr62y slu2bowych
celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympo4ach itp. oraz wymiany dzieci i mlodziezy w ramach
program6w miedzynarodowych.

ODPOWIED, nr 70
ZamawiajQcy w powyiszym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 71
Prosimy o potwierdzenie, ie fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrzEdzone umyslnie nie
obejmuje OC z Mulu wykonywania wladzy publicznej.

ODPOWIEDi nr 71
zamawiaiqcy informuje, iitresci zakres klauzuli wykonyaania wladzy publicznej zostala opisana w sIWz.

PYTAIiIIE nr 72
odno6nie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, ie nowe lokalizacje zostanq obj+e
ochronE pod warunkiem, 2e bqdq w nich spelnione minimalne wymogi dotyczqce zabezpieczefi
pzeciwpo2arowych okreslone w obowiqzujqcych przepisach o ochronie przeciwpoiarowej.

ODPOWIEDi nr 72
ZamawiajEcy potwierdza powy2sze.

PYTANIE nr 73
Prosimy o potwierdzenie, 2e kwestia wylqczeri odpowiedzialnogci nie zostala uregulowana w SIWZ i Umowie, a
wiqc bgdq mialry zastosowanie wylqczenia ujqte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start
finansowych c4 wkdzy publicznej).

ODPOWIEDZ nr 73
Og6lne iszczeg6lne warunki ubezpieczenia, K6rymi posluguje siq wykonawca (aktualne na dziei skladania ofert)
i kt6re wskazuje w dokumencie potwierdzajqcym ochronQ ubezpieczeniowq w zakresie ryzyk okreslonych w SIWZ
majq zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jesli og6lne lub szczeg6lne warunki
ubezpieczenia stosowane paez wykonawcq nie przewidujq wymaganego zakresu ochrony przyjmuje siq, 2e
zostanie on rczszezony i dostosowany do wymog6w SIWZ w drodze postanowiefi dodatkowych. Tylko takie
zapisl og6lnych iszczeg6lnych warunk6w ubezpieczenia uznaje siq za dozwolone, kt6re nie sA spzeczne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

PYTANIE nr 74
W odniesieniu do pK 4.14 -OC za szkody wyrzqdzone w zwiqzku z prowadzonymi pracami rozbi6rkowymi i

wybuneniowymi, prosimy o potwierdzenie, ie z ochrony wylqczone sq ekody powstale w zwiqzku z
prowadzeniem wybuzeri metodq wybuchowq.

ODPOWIEDi nr 74
ZamawiajEcy powy2sze potwierdza.

PYTANIE nr 75
W odniesieniu do pld 4.30 - szkody powstale w zwiqzku z gospodarowaniem zasobem nieruchomosci, o ile nie
podlega obowiqzkowemu ubezpieczeniu OC zarzqdc6w nieruchomogci prosimy o wyja6nienie do jakiego rodzaju
zdarzei ma siq odnosii to rozszezenie.

ODPOWIEDi nr 75
Zamawiajqcy informuje, i2 ochronE objqta jest odpowiedzialnosa cywilna Powiatu/Starosty w zwiQzku
z wykonywaniem zadai z zakresu administragi zqdowej, miqdzy innymi w zwiqzku z gospodarowaniem zasobem
nieruchomosci Skarbu Paistwa.

PYTANIE nr 76
W odniesieniu do pld 4.32 - szkody wynikle z awarii lub nieprawidlowego dzialania piec6w i instalacji gazowych
oraz piec6w c.o., w tym za szkody spowodowane emisjq tlenku wegla prosimy o wprowadzenie podlimitu w
wysokosci 200 tys. zl na jedno iwszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiajqcego.

ODPOWIED, nr 76
Zamawiajqcy w odniesieniu do pkt 4.32 - szkody wynikl,e z awarii lub nieprawidlowego dzialania piec6w i instalaqi
gazowych oraz piec6w c.o., w tym za szkody spowodowane emisjE tlenku wqgla wyra2a zgodq na wprowadzenie
podlimitu w wysokosci 400 000 zl na jeden iwszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
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PYTANIE nT 77
w odniesieniu do pkt 4.42 - za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach nale2qcych do pracownik6w
ubezpieczonego lub innych os6b, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc. Prosimfo potwierdzenie, ie ochrona w OC
nie obejmuje kradzieiy mienia z pojazdu i pojazdu.

ODPOWIED2 nr 77
zamawiaiQcy potwierdza, 2e w odniesieniu do pK 4.42 - oc za szkody zeczowe w mieniu i pojazdach
naleiEcych do pracownik6w ubezpieczonego lub innych os6b, za K5re ponosi odpowiedzialno6d. ocniona nie
obejmuje ryzyka kadzieiy pojazdu imienia z pojazdu .

zamawiaiQcy informuje, ie odpowiedzi na pytania do tr€sci srwz staie sig integralnq cz$ciq srwz
i bede wiQlece prry skladaniu ofert.

W zwiQzku z niniejszymi wyjasnieniami do SIWZ nie przewiduie sie przesuniqcia terminu sktadania
ofert.
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