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Zamawiający:                                                                                           Suwałki, dnia 11 października 2022r. 

Powiat   Suwalski  
z siedzibą Starostwo Powiatowe w Suwałkach  

ul. Świerkowa 60 , 16-400 Suwałki   
NIP:    844-20-81-910 

REGON: 790670846 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 
 
Dotyczy: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności Powiatu Suwalskiego; nr ref.:   

ORG.272.6.2022 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili 
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz  
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ: 

 

PYTANIE nr 1 
Prosimy o wprowadzenie zapisu do Załącznik nr 1b do SWZ pkt 2.3.8   

w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy działając na podstawie art. 816 KC, 
wykonawca może zastrzec prawo do wstrzymania aż do odwołania możliwość rozszerzenia o ryzyko kradzieży 

na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż ogłoszone postępowaniu nie obejmuje ubezpieczeń komunikacyjnych i nie 

występuje  Załącznik nr 1b do SWZ. pkt 2.3.8   
 

PYTANIE nr 2 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości  

10% nie mniej niż 5 000,00 PLN   

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wprowadził do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzę redukcyjną w wysokości 5 000,00 PLN. 

 
PYTANIE nr 2 

Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli  

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:  

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych (odgromowych) i przeciwkradzieżowych oraz 

uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie 
podnosił tej kwestii w przypadku szkody.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian.  

 
PYTANIE nr  4 

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest zapadanie i osuwanie się ziemi w wyniku 

działalności człowieka.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje zakresem szkód 

powstałych w wyniku zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 
 

PYTANIE nr 5 
Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby 

wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia 

środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?  
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie prowadzi  Domu Pomocy Społecznej / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zamawiający informuje, iż  chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym  
w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji  

i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

PYTANIE nr 6 
Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania 

kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania  ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie prowadzi  Domu Pomocy Społecznej / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

PYTANIE nr 7 
Czy zamawiający prowadzi placówki świadczące dzienny pobyt osobom trzecim?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku  świadczący dzienny pobyt osobom 

niepełnosprawnym  (około 60 osób) . 

 
PYTANIE nr 8 

Czy zamawiający potwierdza iż zakres ochrony ubezpieczeniowej OC nie obejmuje szkód w związku  
z prowadzoną działalnością punktów pierwszej/doraźnie pomocy medycznej w placówkach szkolnych?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza,  iż zakres ochrony ubezpieczeniowej OC nie obejmuje szkód w związku  

z prowadzoną działalnością punktów pierwszej/doraźnie pomocy medycznej w placówkach szkolnych. 
 

W Zespole Szkół w Dowspudzie  działa gabinet pomocy doraźnej, prowadzony przez pielęgniarkę, która  nie 

jest pracownikiem Zespołu Szkół. Pielęgniarka jest dostępna jeden dzień w tygodniu. Nie są podawane żadne 
leki lub zastrzyki. 

 
PYTANIE nr 9 

Jeżeli odpowiedź na pytanie powyższe jest na „TAK” proszę o wskazanie w jakim zakresie świadczona jest 

pomoc.  

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 8. 

 
PYTANIE nr 10 

Czy zamawiający prowadzi wysypisko śmieci.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie  prowadzi wysypiska śmieci. 
 

PYTANIE nr 11 
Czy zamawiający prowadzi i jest odpowiedzialny za Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZ-ok)  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie  prowadzi i nie  jest odpowiedzialny za Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZ-ok). 
 

PYTANIE nr 12 
Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia baseny, Aquaparki itp.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie  zgłasza do ubezpieczenia basenów, Aquaparków. 

 

PYTANIE nr 13 
Czy Odpowiedzialność Cywilna obejmuje szkody związane z posiadaniem basenów, Aquaparku itp.  

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza i informuje, iż w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej wprowadzony jest zapis: 
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„4.44. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem (zarządzaniem) pływalni, 

kąpielisk oraz wyznaczonych miejsc wykorzystywanych  do kąpieli (w tym okazjonalnie), w tym wskutek 

przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich wskazanych w urzędowych publikatorach) i zakażeń,   

z podlimitem  100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

 

PYTANIE nr 14 
Prosimy o dopisanie do zakresu terytorialnego w Ubezpieczeniu OC „… z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej 

Zelandii, Australii, Rosji, Ukrainy, Białorusi”  
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazany w punkcie  
3 Załącznika nr 1a do SWZ  zawiera powyższe wyłączenie. 

 
PYTANIE nr 15 

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów dotyczących likwidacji szkód w  budynkach objętych 

nadzorem konserwatora zabytków  

        Ubezpieczeniem w zostają objęte obiekty zabytkowe zgodnie z załącznikiem przy ustalaniu wysokości 

odszkodowania nie uwzględnia się wartości zabytkowej przedmiotu ubezpieczenia  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru 

zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz 
publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych 

postanowień OWU   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów dotyczących likwidacji szkód  
w  budynkach objętych nadzorem konserwatora zabytków. 

 

PYTANIE nr 16 

Prosimy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniach majątkowych Wykonawca odpowiada wyłączenie za szkody  

w mieniu oraz wyłączone są skutki wszelkich ataków hakerskich i wirusów komputerowych.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu majątkowym i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 
Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu oraz wyłączone są skutki wszelkich ataków hakerskich i wirusów 

komputerowych, chyba że wykonawca  zaakceptuje dodatkową, punktowaną, fakultatywną klauzulę cyberrisk. 

 

PYTANIE nr 17 

Proszę o włączenie   Klauzula Cyber  

 1.  Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:  

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, 
proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego 

właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny 
podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym 

urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt 

umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,  
2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych 

lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także 
przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym 

działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,  
3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 

przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,  

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje 
programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania 

innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub 
operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie 
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trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy 

świadczenia usług”,  

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są 
dostępne lub gdy sprzęt nie działa.   

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, 
grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:  

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 
komputerową,  

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, 

siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,  
3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 

wykorzystywania,  
4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych 

elektronicznych, o ile jest to rezultat:  

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub 
zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,  

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,  
(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,  

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, 

sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez 
fizyczną stratę lub szkodę.  

  

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń 
zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia  

w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez 

kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, 
pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego 

zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla 
ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności 

określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.   
4. Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i  

pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do 

przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą 
danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych 

elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych 
danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych 

elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne 

do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, 
jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane 

elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.  
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający deklaruje, że  wprowadzi do realizacji umowy ubezpieczenia klauzulę cyber w brzmieniu 

posiadanym przez Wykonawcę  wyłonionego w postępowaniu.  

Niniejsza SWZ  nie reguluje w zakresie obligatoryjnym odpowiedzialności wynikającej / będącej następstwem 
jakiekolwiek szkody powstałej w mieniu wskutek wystąpienia szkód cybernetycznych. 

 

PYTANIE nr 18 

Proszę o włączenie klauzuli do ubezpieczenia Mienia, OC, Elektroniki Klauzula sankcyjna  
Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata 

świadczenia naraziłyby T.U. na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji 

sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii 
Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez 

organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.  
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający włącza do zakresu ubezpieczenia Mienia, OC, Elektroniki Klauzulę sankcyjną o treści wskazanej 
powyżej . 
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PYTANIE nr 19 

Proszę o włączenie w ryzyku OC  
KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID’19 / PANDEMII  

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające 

z lub związane z ( w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią 

ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.  

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający  w części III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadza Klauzulę wyłączającą ryzyko 

COVID-19 / PANDEMII o powyższej  treści. 
 

PYTANIE nr 20 

Proszę o włączenie w ryzyku OC  
KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH  

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. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada dodatkowo 
za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody 

spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  w części III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadza Klauzulę chorób zakaźnych  

o treści: 

  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. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie odpowiada za szkody 

spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane  

w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. 

PYTANIE nr 21 

Prosimy o włączenie w ryzykach majątkowych klauzuli  

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH   
1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, 

kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych 
z Chorobą Zakaźną.   

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności 
wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych  

w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem  

i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.   
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być 

przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 
organizm, przy czym:   

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź 

jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,   
3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą 

powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub 
przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami   

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na 

zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia 
stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku 

objętego niniejszym ubezpieczeniem.   
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń  

zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.   
ODPOWIEDŹ: 



 

 

6 

 

Zamawiający włącza w ryzykach majątkowych  klauzulę chorób zakaźnych, zgodnie z przytoczoną powyższą 

treścią. 

 
PYTANIE nr 22 

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.    

  
PYTANIE nr 23 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:  

a) łączna ilość starodruków i inkunabułów  

b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu  

c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły  

d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. 

miejscach ubezpieczenia.  

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 22. 

 

PYTANIE nr 24 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego  

z użytkowania ?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje,  iż zgodnie z treścią  klauzuli katastrofy budowlanej z Załącznika nr 1b do SWZ,    

z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji, 

w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki. 
 

PYTANIE nr 25 
Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej 

wartości.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż lokalizacją z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) jest Zespół Szkół 

im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, Dowspuda 9 i 10 , wartość ok. 20 704 167 zł. 

 
PYTANIE nr 26 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki przeznaczone do rozbiórki lub wyłączone  
z eksploatacji  

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki, budowle nieużytkowane : 

 
1) Budynek wartowni (parking dla sam. ciężarowych), Budzisko 10, 16-411 Szypliszki (nieużytkowany) - S.U.  

49 742,09 zł 
2) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 870 000,00 zł 

3) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 432 000,00 zł 

4) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 315 000,00 zł 
5) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 225 000,00 zł 

6) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 382 500,00 zł 
7) Stodoła,   Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 864 000,00 zł 

8) Szklarnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieużytkowana) - S.U. 59 606,43 zł 

 
PYTANIE nr 27 

Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych  
do rozbiórki w zakresie FLEXA.  

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż  dla wymienionych w odpowiedzi na pytanie numer 26 budynków i budowli zakres 

ochrony określa i ma zastosowanie klauzula  wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) 
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zgodnie , z którą  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek 

statku powietrznego, upadek ciał niebieskich, huragan, deszcz nawalny, a także  ryzyko powodzi. 

 
PYTANIE nr 28 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu dla budynków drewnianych oraz krytych materiałami 
palnymi „gont, trzcina, wiór itp. i objęcie tych pozycji ubezpieczeniem mienia od ryzyk nazwanych  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian .  

 
PYTANIE nr 29 

Czy zamawiający wyraża na wprowadzenie dla mienia o konstrukcji palnej lub pokrytego materiałami palnymi 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 10 000 zł dla ryzyka ognia, dymu, sadzy, huraganu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian .  

 
PYTANIE nr 30 

Prosimy o wykreślenie pkt 4.60  
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian .  
 

PYTANIE nr 31 
Prosimy o wprowadzenie do pkt 4.17. franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN  

w szkodach rzeczowych  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje , iż w odniesieniu do pkt 4.17  jest wprowadzona w/w franszyza (opisana w punkcie 
7.17. Franszyzy i udziały własne ) . 

 
PYTANIE nr 32 

Prosimy o zmianę w „Franszyzy i udziały własne pkt 3  

3) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych: franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza  
redukcyjna, udział własny – brak;   

Na zapis  
3) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych: franszyza redukc – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział 

własny – brak;   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w punkcie 7.17.  

zmienia zapis  ppktu  3)  na :  

„3) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych: franszyza redukcyjna – 1 000,00 zł, franszyza  

integralna, udział własny – brak;” 
 

PYTANIE nr 33 
Prosimy o zmianę zapisu  w pkt 4.20 zapisu  

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z braku lub ograniczenia dostępu, lub możliwości  
przejazdu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

na zapis  

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z braku lub ograniczenia dostępu, lub możliwości  
przejazdu, sublimit 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapis punktu 

4.20. na poniższy: 

„odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z braku lub ograniczenia dostępu, lub możliwości  
przejazdu, z podlimitem  200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

  

PYTANIE nr 34 

Prosimy o zmianę zapisu  w pkt 4.21 zapisu  
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z osiadania gruntu lub osunięcia się ziemi, bez  

podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;   
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na zapis  

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z osiadania gruntu lub osunięcia się ziemi, sublimit 200 000,00 

PLN na jeden i na wszystkie wypadki  
 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapis punktu 

4.21. na poniższy: 

„odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z osiadania gruntu lub osunięcia się ziemi, z podlimitem                
200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

 
PYTANIE nr 35 

Prosimy o zmianę zapisu  w pkt 4.56 zapisu  

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadania własnego powiatu  
polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub 

przystani w myśl zapisu art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe;   
na zapis  

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadania własnego powiatu  

polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub 
przystani w myśl zapisu art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, sublimit 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki  
  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapis punktu 

4.56. na poniższy: 

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadania własnego powiatu  

polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub 

przystani w myśl zapisu art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, do podlimitu 300 000,00 zł , na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” 

 
PYTANIE nr 36 

Prosimy o zmianę zapisu w pkt  4.23. ,  

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub  
podobnej, wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii),  

a także wniesione oraz pozostawione w pokojach, w tym za sprzęt elektroniczny, z podlimitem 500 000,00 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem iż dla rzeczy oddanych do depozytu podlimit wynosi 200 000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;   
na zapis  

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub  
podobnej, wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii) podlimit 

wynosi 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe);   
  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapis punktu 

4.23. na poniższy: 

„odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnej, 

wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii), z podlimitem 
500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe , z zastrzeżeniem że dla rzeczy oddanych do 

depozytu podlimit wynosi 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;” 
 

 
 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści 
SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 
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ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na 

wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.  

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, 
zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie 

późniejszym.     

 

STAROSTA 
 

     Witold Kowalewski 

                 /podpisano elektronicznie/ 
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