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dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 

Numer ogłoszenia w BZP 82076 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 

  

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża  wraz z 

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w tabeli 

poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie 

odpowiedziach. 

 
L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 

Proszę o informację, czy po 1996 roku 

ubezpieczone mienie było dotknięte 

szkodami w wyniku powodzi lub 

podtopień? Jeśli tak to proszę o wskazanie 

lokalizacji tego mienia oraz podanie 

wysokości wypłaty odszkodowania? 

 

Zamawiający informuje, ze po 1996 roku, 

ubezpieczone mienie nie było dotknięte szkodami w 

wyniku powodzi lub podtopień. 

2 

Proszę o informację, czy Zamawiający 

będzie każdorazowo korzystał z 

profesjonalnej firmy przeprowadzającej 

pokazy fajerwerków, wybuchy petard i 

innych materiałów pirotechnicznych, czy 

tez będzie realizował to we własnym 

zakresie? 

Zamawiający nie posiada informacji o podmiotach 

przeprowadzających  pokazy fajerwerków, wybuchy 

petard i innych materiałów pirotechnicznych.   

Zamawiający  dookreśla, że odpowiedzialność za 

szkody w związku z pokazami sztucznych 

ogni/fajerwerków (oraz z użyciem materiałów 

wybuchowych/pirotechnicznych) będzie istnieć także 

dla pokazów/imprez przeprowadzanych przez 

podmioty inne niż profesjonalnie zajmujące się takimi 

pokazami/imprezami 

3 

Czy Zamawiający korzysta z firmy 

podwykonawczej zajmującej się zimowym 

utrzymaniem dróg i chodników? Jaki jest 

czas reakcji na zagrożenie pojawiające w 

zarządzanym mieniu w ramach zasobów 

własnych , bądź w ramach umowy 

zawartej z podwykonawcą? 

Zamawiający wyłania wykonawcę na zimowe 

utrzymanie dróg i chodników w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Czas reakcji na zagrożenie jest niezwłoczny po 

otrzymaniu takiej informacji. 

4 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu 

budynków/budowli przeznaczonych do 

rozbiórki? Jeśli tak, to proszę o wykaz 

tego mienia z podaniem lokalizacji i sum 

ubezpieczenia. W odniesieniu do 

podanych budynków/budowli z 

informacją, że „nie są użytkowane” lub 

„brak informacji”, bardzo proszę o 

informację od kiedy zaprzestano w nich 

prowadzenia działalności i określenie w 

jakim są stanie technicznym oraz proszę o 

udostępnienie zdjęć tych obiektów. 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma 

zgłoszonych do ubezpieczenia budynków 

przeznaczonych do rozbiórki. 

5 W wykazie budynków, w których brak jest Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada 



takiej informacji, bardzo proszę o 

uzupełnienie roku budowy budynków, 

danych dotyczących konstrukcji ścian i 

pokrycia dachu, danych dotyczących 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w 

lokalizacjach 

informacji innych niż wykazane w załączniku nr 9 do 

SIWZ. 

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w 

terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji 

deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie 

dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji 

z Zamawiającym). 

6 

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, 

że z zakresu odpowiedzialności w ramach  

All Risks wyłączone są szkody powstałe w 

wyniku ryzyka zapadania i osuwania się 

ziemi w wyniku działalności człowieka. 

 

Zamawiający dookreśla, że z zakresu 

odpowiedzialności w ramach  All Risks wyłączone są 

szkody powstałe w wyniku ryzyka zapadania i 

osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka. 

7 
Prosimy o potwierdzenie braku szkód 

powodziowych w lokalizacjach 

zgłoszonych do ubezpieczenia od  1997 r. 

Zamawiający informuje, że po 1997 roku nie 

wystąpiły szkody w ubezpieczonym mieniu  w 

związku z powodzią. 

8 

Prosimy o informację czy wśród 

budynków zgłoszonych do ubezpieczenia 

znajdują się budynki w złym stanie 

technicznym lub budynki, których 

elementy, takie jak konstrukcje i pokrycie 

dachu, instalacja elektryczna, instalacja 

gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania, stolarka 

drzwiowa i okienna, są w złym stanie 

technicznym? Jeżeli tak, to jaka jest ich 

wartość? 

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada informacji 

o złym stanie technicznym o którym mowa w pyt. 

Lp.8. 

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w 

terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji 

deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie 

dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji 

z Zamawiającym). 

9 

Prosimy o informację, czy wśród mienia 

zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje 

się mienie przeznaczone do likwidacji, 

rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia? 

Na dzień dzisiejszy wśród mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia, nie znajduje się mienie przeznaczone 

do likwidacji, rozbiórki. 

 

10 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla budynków 

nieużytkowanych w wysokości 5% 

wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

 

11 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń-

prosimy o potwierdzenie, że 

zabezpieczenia przeciwpożarowe 

zastosowane w miejscach ubezpieczenia 

są zgodne z obowiązującymi przepisami 

oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania. 

Zamawiający informuje, że wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają 

obowiązujących przepisów prawa, w tym także 

dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w 

terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji 

deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie 

dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji 

z Zamawiającym). Zamawiający udostępni potrzebną 

dokumentację. 

12 

Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 

umowy 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 
Z zachowaniem pozostałych nie 

zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień 

umowy ubezpieczenia, ustala się, że każda 

ze stron umowy może ją wypowiedzieć w 

dowolnym momencie jej trwania z 

zachowaniem 90 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

Klauzuli wypowiedzenia umowy a tym samym że nie 

dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. 



Ustala się, że ważne powody 

wypowiedzenia umowy przez 

ubezpieczyciela o których mowa w art. 

812&9 KC uważa się: 

• Utratę licencji, zezwolenia, 

koncesji lub innej decyzji 

uprawniającej do prowadzenia 

działalności Ubezpieczonego, 

• Nie wyrażenie przez 

Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego zgody na dokonanie 

lustracji ryzyka lub uniemożliwienie 

jej przeprowadzenia w ustalonym 

terminie 

• Umyślne spowodowanie szkody 

przez Ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego 

• Wyłudzenie lub próba 

wyłudzenia przez Ubezpieczonego 

świadczenia z umowy ubezpieczenia 

zawartej w oparciu o niniejsze OWU 

• Jeżeli wskaźnik szkodowości 

(liczony po 8 miesiącach w każdym  

okresie rozliczeniowym, rozumiany 

jako suma odszkodowań i założonych 

rezerw do składki naliczonej za 

roczny okres ubezpieczenia)  

przekroczy 75% w skali danego 

okresu rozliczeniowego 

•  

13 

Wnosimy o uzupełnienie szkodowości  wg 

stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze 

pytanie z uwzględnieniem ryzyka NNW. 

 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie 

posiada innych informacji niż zamieszczone w 

załączniku nr 10 do SIWZ. 

14 

Prosimy o informację, czy podana 

szkodowość uwzględnia dotychczasowe 

franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej 

wysokości?  

 

Zamawiający informuje, że w dotychczasowym 

postępowaniu występował jedynie udział własny dla 

sprzętu elektronicznego w wysokości  5% wartości 

szkody. Podana szkodowość uwzględnia podany 

udział własny. 

 

15 

Prosimy o informację, czy podana 

szkodowość uwzględnia obecnie 

proponowany zakres ubezpieczenia czy 

nastąpiły rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o 

wskazanie rozszerzeń. 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

analiza aktualnych ubezpieczeń Zamawiającego.  

Dotychczas zakres ubezpieczenia opierał się na 

ryzykach nazwanych, obecnie ubezpieczenie na 

ryzykach nienazwanych. W pozostałych kwestiach 

SIWZ uległa jedynie niewielkim modyfikacjom. 

16 

Prosimy o informację czy dane dot. 

szkodowości zostały przygotowane 

według daty wystąpienia szkody (rok 

polisowy) czy wg daty zawiązania 

rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok 

księgowy) oraz według stanu na jaki dzień 

podano dane szkodowe. 

Szkodowość została opracowana na podstawie daty 

wystąpienia szkody. 

Szkodowość podana w SIWZ podana jest na dzień 

30.03.2016 rok. 

17 

Prosimy o potwierdzenie, iż podana 

szkodowość oznacza brak  

a. jakichkolwiek innych roszczeń 

zgłoszonych do Ubezpieczonego, 

b. braku jakichkolwiek innych 

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych 

informacji o szkodowości  niż wykazane w załączniku 

nr 10 do SIWZ. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że na dzień 

dzisiejszy nie posiada informacji o okolicznościach, z 



okoliczności, o których Ubezpieczony wie 

lub przy dołożeniu należytej staranności 

powinien widzieć, z tytułu których mogą 

zostać zgłoszone roszczenia w 

przyszłości. 

jeśli jest inaczej prosimy o podanie 

bliższych informacji o roszczeniach / 

okolicznościach, o których mowa powyżej. 

tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w 

przyszłości 

18 

Prosimy o informację czy jakieś budynki 

lub lokalizacje są lub będą wyłączone z 

użytkowania przez okres dłuższym niż 30 

dni - jeśli tak, prosimy o bliższe 

informacje? (adres lokalizacji, wartość i 

stosowane zabezpieczenia)  

 Jeśli takie mienie jest to czy Zamawiający 

akceptuje możliwość wprowadzenia 

dodatkowych warunków: 

a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, 

konserwowane oraz odłączone od źródeł 

zasilania, 

b) teren zakładu jest ogrodzony, 

dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. 

znajdują się w wyznaczonym miejscu, są 

sprawne technicznie i gotowe do użycia, 

d) z urządzeń (instalacji) wodno-

kanalizacyjnych i technologicznych 

została usunięta woda, inne ciecze oraz 

para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze 

względu na zły stan techniczny pozostaje 

poza zakresem ubezpieczenia. 

Na dzień dzisiejszy zamawiający nie planuje wyłączyć 

z użytkowania budynku/lokalizacji przez okres 

dłuższy niż 30 dni. 

Zamawiający jednocześnie nie wyklucza, że w ciągu 

trwania zamówienia taka sytuacja się nie zmieni,  

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ 

 

19 

Prosimy o udzielenie informacji czy w 

przedmiocie ubezpieczenia znajdują się 

tymczasowe obiekty budowlane, jeśli 

takie występują prosimy o adres, rodzaj i 

wartość obiektu, rodzaj mienia 

ruchomego wewnątrz obiektu, i czy 

uzyskano pozwolenia na użytkowanie. 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy 

posiadane tymczasowe obiekty budowlane 

występują na stanie Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa i są to: 

namioty 2x2, które są rozkładane na różnego typu 

imprezy plenerowe .  

20 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający 

realizuje w wymaganym terminie 

(okresach) wszystkie przeglądy związane 

ze stanem technicznym i sprawnością 

budynków, urządzeń i instalacji, a 

protokoły pokontrolne nie zawierają 

uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, 

oraz nie wskazano obszarów lub miejsc 

wymagających interwencji 

zamawiającego; dotyczy również 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciw przepięciowych. 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie 

udzielić informacji o przeglądach, protokołach o 

których mowa w pytaniu Lp. 20. 

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi 

co do zasady przestrzegają przepisów prawa.  

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w 

terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji 

deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie 

dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu 

lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni 

potrzebne dokumenty.   

21 
Wnosimy o możliwość wyłączenia w 

ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany SIWZ. 

Zamawiający informuje, że w sprawach 



szkód z kl. IT 

 „Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy 

ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada 

za szkody rzeczowe, przez które rozumie 

się fizyczne szkody w mieniu objętym 

ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie 

uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub 

zniszczenia danych lub oprogramowania, 

a w szczególności jakichkolwiek 

niekorzystnych w nich zmian 

spowodowanych przez skasowanie, 

uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej 

formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone 

są: 

1. szkody w danych i 

oprogramowaniu powstałe wskutek ich 

utraty lub uszkodzenia, w szczególności 

wszelkie niekorzystne w nich zmiany 

spowodowane przez skasowanie, 

uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej 

formy, a także powstałe w ich następstwie 

szkody związane z utrata zysku oraz 

wszelkie straty wynikające z przerwy lub 

zakłóceń w działalności, 

2. szkody w danych lub 

oprogramowaniu będące następstwem 

ograniczenia zakresu funkcjonalności, 

użytkowania lub dostępności do nich, a 

także powstałe w ich następstwie szkody 

związane z utratą zysku oraz wszelkie 

straty wynikające z przerwy lub zakłóceń 

w działalności. 

Jednakże – mimo wprowadzenia 

powyższych wyłączeń z ochrony 

ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem 

warunków, zakresu, postanowień i 

wyłączeń zapisanych w umowie 

ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w 

danych i oprogramowaniu są objęte 

ochroną. 

nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i 

umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne 

warunki ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z ofertą. 

Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą 

pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o 

nią w opisie przedmiotu zamówienia 

22 

Prosimy o potwierdzenie że wszystkie 

obiekty będące przedmiotem 

ubezpieczenia spełniają minimalne 

wymogi prawne zabezpieczeń i 

warunków przeciwpożarowych. 

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co 

do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym 

także dotyczące zabezpieczeń i warunków 

przeciwpożarowych. 

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w 

terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji 

deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie 

dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji 

z Zamawiającym).  

Zamawiający udostępni potrzebne dokumenty. 

23 

Prosimy o informacje czy w ramach SIWZ 

zostały zgłoszone do ubezpieczenia 

wysypiska, sortownie odpadów, 

biogazownie itp. 

Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych 

do ubezpieczenia nie ma wysypiska śmieci ani 

sortowni odpadów, biogazowni. 



24 

Prosimy o potwierdzenie, że w sumie 

ubezpieczenia budowli targowiska 

znajduje się ogrodzenie, kostka brukowa. 

Jeżeli inne obiekty-prosimy o wskazanie 

jakie? 

Za chwilę obecną w wartości ubezpieczenia 

targowiska znajdują się m. in..: wiaty, boks 

śmietnikowy, oświetlenie oraz nawierzchnia. 

25 

Wnosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający przedstawi po wyłonieniu 

Ubezpieczyciela wykaz szczegółowy 

ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z 

danymi identyfikacyjnymi, nr 

inwentarzowym, rokiem produkcji, 

wartością jednostkowa KB lub 

odtworzeniowa. 

Zamawiający informuje, że na wniosek 

ubezpieczyciela wykaże szczegółowy wykaz sprzętu 

elektronicznego (rok produkcji oraz wartość). 

26 

Klauzula miejsca ubezpieczenia - 

wnosimy o dopisanie, ze zabezpieczenia w 

nowych lokalizacjach Ubezpieczającego 

nie powinny być gorsze niż w znanych 

Ubezpieczycielowi zgłoszonych  

lokalizacjach i powinny spełniać 

obowiązujące przepisy p.poż 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

27 

Czy w latach 1997-2016 wystąpiła 

powódź (lub powodzie) w miejscach 

użytkowania lub posiadania mienia przez 

Zamawiającego (jednostki organizacyjne), 

względnie poniesiono wydatki w celu 

zapobieżenia szkodzie lub ratunku mienia 

zagrożonego, nawet jeśli mienie fizycznie 

nie zostało zalane wodami 

powodziowymi.  

Jeśli tak,  

- podanie adresów tych lokalizacji, roku 

szkody/poniesienia wydatków, wartości 

szkód/strat materialnych lub ww. 

wydatków; 

- podanie jakie i kiedy (rok) podjęto 

działania techniczne, organizacyjne, 

materiałowe lub inne, w celu 

zapobieżenia lub minimalizacji skutków 

przyszłej powodzi; 

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

dla ryzyka powodzi w wysokości 

1.000.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 

ryzyka powodzi w wysokości 10% 

wartości szkody, lecz nie mniej niż 

50.000,00 PLN. 

Zamawiający informuje, że w latach 1997-2016 nie 

wystąpiły powodzie w miejscach podanych do 

ubezpieczenia. Gmina Miasto Chełmża nie znajduje się 

na terenach zagrożonych powodzią. 

28 

Klauzula reprezentantów – wnosimy o 

wyłączenie rażącego niedbalstwa 

reprezentantów i dopisanie jako 

reprezentanta dyrektorów 

poszczególnych jednostek objętych 

zamówieniem i ich zastępców. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

29 

Klauzula automatycznego pokrycia 

konsumpcji sumy ub. (PR/limity) – 

wnosimy o ustalenie, że odnowienie 

limitu po stawkach z oferty może nastąpić 

max. dwa razy w ciągu roku. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 



30 

Klauzula automatycznego pokrycia – 

wnosimy o ustalenie podlimitu 

automatycznej ochrony na poziomie 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

31 

Zał. 1 do SIWZ pkt 2  - wnosimy o zmianę 

treści na: 

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na 

skutek jednego zdarzenia,  w czasie 

następujących po sobie  72 godzin 

 traktowana jest jako jedno zdarzenie; 

odnosi się to również do zdarzeń objętych 

ochroną w ramach rozszerzeń 

ubezpieczenia przewidzianych w 

klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek 

przewidziane w nich franszyzy 

lub udziały własne będą w takim 

przypadku potrącane wyłącznie 

jednokrotnie. 

 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 

zapisów treści SIWZ. 

32 

Zał. 1 a pkt III pkt 1 str 17 - Wnosimy o 

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego 

nie jest objęcie ochroną szkód, za które 

odpowiedzialność ponosi producent, 

dostawca, warsztat naprawczy z tytułu 

umowy gwarancji/ rękojmi 

Zamawiający dookreśla, że nie jest intencją 

Zamawiającego objęcie ochroną szkód, za które 

odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, 

warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ 

rękojmi. 

33 

Zał. 1 a pkt III pkt 1 str 18 - koszty pracy 

w godzinach nadliczbowych, w nocy, w 

niedziele i święta, koszty przejazdu 

techników i ekspertów, koszty 

ekspresowego transportu (w tym frachtu 

lotniczego), koszty montażu/demontażu, 

koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia 

pozostałości – wnosimy o podanie limitu 

odpowiedzialności na ww. koszty  

Wnosimy o doprecyzowanie jakie koszty 

zawierają się w pozycji „ koszty 

pomocnicze” 

Z uwagi na trudne do określenia „koszty pomocnicze” 

, Zamawiający usuwa zapis z warunków 

obligatoryjnych.  

34 
Zwiększone koszty działalności 

proporcjonalne – wnosimy o ustalenie 

franszyzy czasowej 2 dni robocze. 

Zgodnie z zapisami w SIWZ, franszyza czasowa dla 

kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze. 

35 

Wnosimy o opis zabezpieczeń p. 

przepięciowych, w jakie wyposażony jest 

sprzęt elektroniczny 

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada 

szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń w 

jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny we 

wszystkich jednostkach biorących udział w 

postępowaniu. 

36 

Klauzula samolikwidacji – wnosimy o 

dopisanie obowiązku zachowania 

uszkodzonych części do dyspozycji 

Ubezpieczyciela 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści 

SIWZ. 

37 

Klauzula szybkiej likwidacji - wnosimy o 

dopisanie obowiązku sporządzenia 

dokumentacji fotograficznej bezpośrednio 

po szkodzie 

Zamawiający uzupełnia zdanie: 

Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając 

o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 

do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając 

stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę 

zdarzenia oraz w miarę możliwości dokumentację 

zdjęciową (jednak dokumentacja zdjęciowa nie jest 

warunkiem obligatoryjnym). 



38 
Klauzula mienia w transporcie – wnosimy 

o dopisanie terenu RP 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści 

SIWZ. 

39 

Klauzula likwidacyjna - wnosimy o 

ustalenie, że w szkodach całkowitych 

sprzętu starszego niż 10 lat na dzień 

szkody oraz w przypadku nieodtwarzania 

sprzętu i braku przeznaczenia śr. z 

odszkodowania na inwestycje w sprzęt 

elektroniczny , wypłata odszkodowania 

następuje z uwzględnieniem faktycznego 

zużycia technicznego, nie wyższego 

jednak niż 50%. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści 

SIWZ 

40 

Wnosimy o informację nt. częstotliwości 

archiwizacji danych na kopiach 

zapasowych i miejsca ich 

przechowywania. 

Urząd Miasta dokonuje archiwizacji danych 

codziennie. Kopie przechowywane są na płytach DVD 

i dyskach sieciowych, które znajdują się w innym 

budynku niż serwer. 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada 

informacji na temat pozostałych podmiotów objętych 

przetargiem 

41 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach 

nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  

zastosowanie mają przepisy prawa oraz 

ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia 

w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli 

ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia 

w tym klauzule wskazują przesłanki 

wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 

mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Zamawiający informuje, że w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i 

umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne 

warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne 

dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać 

Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w 

opisie przedmiotu zamówienia   

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące 

przy składaniu ofert. 

 

 

Burmistrz Miasta 
 

mgr Jerzy Czerwiński 


