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Wrocław, 03.12.2013 r.

Do uczestników  przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia 
Gminy Rymanów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR INW-ZP.271.17.2013

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  Gminy  Rymanów,  na  podstawie  udzielonego 
pełnomocnictwa,  kancelaria  brokerska  Supra  Brokers  Sp.  z  o.o.  podaje  odpowiedzi  na 
pytania  do  SIWZ  zadane  przez  wykonawców/  informuje  o  następujących  zmianach  w 
SIWZ:

Pytanie nr 1  Czy zamawiający zgadza się na włączenie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu administrowania drogami z pakietu II do ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia z pakietu I, a co za tym idzie 
wyznaczenie limitu na ubezpieczenie oc z tyt. administrowania drogami w wys. 200.000,-zł 
na  jedno  i  wszystkie  wypadki  w  okresie  ubezpieczenia.  Powyższe  ubezpieczenia  będą 
traktowane jako całość. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 2: Pakiet  I  –  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tyt.  prowadzonej 
działalności  i  posiadanego  mienia  –  przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia,  pkt  2  i  3.  Czy 
Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisów pkt 2 i 3 a w jego miejsce wstawienia 
następującego zapisu klauzuli:
„wyrządzone  przez  niezgodne  z  prawem  działanie  lub  zaniechanie  przy  wykonywaniu 
władzy  publicznej.  Rozszerza  się  zakres  ubezpieczenia  o  odpowiedzialność  cywilną 
ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 
przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.

1. Dla celów niniejszego zapisu przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia 
pojęcia oznaczają:

1) ubezpieczony –  organ  administracji  rządowej  lub  jednostka  samorządu 
terytorialnego;

2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie  władzy  publicznej –  zachowanie  ubezpieczonego  o  charakterze 

władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie 

mające  na  celu  kształtowanie  sytuacji  prawnej  indywidualnie  określonego 
podmiotu;

5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej. 
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2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które  ubezpieczony  jest  zobowiązany  naprawić,  jeżeli  przemawiają  za  tym 

przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. „

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ .

Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej  dla 
w/w rozszerzenia (dot. niezgodnego z prawem działania lub zaniechania władzy publicznej) 
w wys. 10% nie mniej niż 5.000,-zł, natomiast dla pozostałego zakresu na zmianę franszyzy 
integralnej w wys. 300,-zł na franszyzę redukcyjną w wys. 5% nie mniej niż 500,-zł.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  jedynie  na  wprowadzenie  franszyzy 
redukcyjnej w wys. 5% nie mniej niż 500,-zł, dla w/w/ rozszerzenia. Dla pozostałego 
zakresu  franszyza  pozostaje  na  dotychczasowym  poziomie.  Niniejsza  odpowiedź 
modyfikuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający  zgadza  się  na wykreślenie  zapisów dot.  ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  z  tyt.  administrowania  drogami  „  Przedmiot  i  zakres 
ubezpieczenia „ a w jego miejsce wstawienia zapisów następującej klauzuli:
„Postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
1.  ochroną  ubezpieczeniową  obejmuje  się  odpowiedzialność  cywilną, gdy w związku  z 

administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany 
do naprawienia  szkody powstałej  w pasie  drogowym,  w znaczeniu  nadanym pojęciu 
pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2.  Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 
godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi, 
2) szkody  powstałe  w  związku  z  zalaniem  drogi  przez  nienależycie  działające 
urządzenia  odprowadzające  wodę  z  pasa  drogowego,  w  tym  również  nienależytym 
odwodnieniem  drogi  przez  rowy  odwadniające  w  przypadku  wystąpienia  deszczu 
nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli 
miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu 
na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia  pojazdów i na powierzchni 
lakierowanej  na  skutek  uderzenia  kamieni  lub  przedmiotów znajdujących  się  na  pasie 
drogi.
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3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2) prowadzenia  dokumentacji  zgłoszeń  o  miejscach  stanowiących  zagrożenie  dla 
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej  i 
potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4) stosowania  się  do  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie 
określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 
wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:  Wymienione w załączniku – rejestry majątkowe – obiekty, które posiadają 
elementy  konstrukcyjne  drewniane.  Prosimy  o  podanie  informacji,  czy  użyte  w  nich 
drewniane elementy są zabezpieczone ognioochronną impregnacją.  Jeżeli  tak  to  prosimy 
podać  jaką.,  ewentualnie  prosimy  o  informacje  w  jaki  inny  sposób  te  elementy  są 
zabezpieczone ppoż.
Odpowiedź: Elementy konstrukcyjne drewniane nie są zabezpieczone ognioochronną 
impregnacją.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od 
ognia i  innych żywiołów franszyzy redukcyjnej  w wys.  10% nie mniej  niż 2.000,-zł  dla 
szkód  będących  następstwem  pożaru  w  obiektach  posiadających  w  swojej  konstrukcji 
elementy drewniane, w pozostałych przypadkach, na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
5% nie mniej niż 500,-zł.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: załącznika do SIWZ – informacje do oceny ryzyka

Pytanie  nr  7: Prosimy o  podanie  przyczyn  szkód  dotyczących  ubezpieczenia  mienia  – 
pozycja w zestawieniu nr 22, 23, 24, 25 – szkody z roku 2013 – dot. ubezpieczenia mienia  
od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odpowiedź: Wypłaty:
- 987,28 zł- w wyniku silnego wiatru drzewo uszkodziło ogrodzenie na terenie zespołu 
szkół publicznych,
- 1 685,09 zł- w wyniku opadów deszczu doszło do zalania pomieszczenia w budynku 
szkolnym,
-  6  151,31 zł-  w wyniku nawału deszczu  doszło  do zalania  7 pomieszczeń  i  mienia 
ruchomego w zespole szkół publicznych,
1 217,46 zł- przyczyna szkody- huragan, deszcz nawalny. 
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Pytanie  nr  8: W związku  z  powyższymi  pytaniami  prosimy się  o  wydłużenie  terminu 
składania ofert przetargowych do dnia 10.12.2013r.
Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 06.12.2013 r., zgodnie z 
odpowiedziami na pytania z dnia 27.11.2013 r.

Pytanie  nr  9: Prosimy o  wprowadzenie  zastrzeżenia,  że  w odniesieniu  do  budynków  i 
budowli,  których  wiek  przekracza  50  lat  odszkodowanie  wypłacane  będzie  do  wartości 
rzeczywistej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie  nr  10: Prosimy  o  wprowadzenie  następującego  zapisu-   w  przypadku  nie 
odtwarzania  przedmiotu  ubezpieczenia  wypłata  odszkodowania  następuje  wg  wartości 
rzeczywistej tego przedmiotu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11: Prosimy o udostępnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia z 
uwzględnieniem:
- roku budowy
-stanu  technicznego  budynków  i  istniejących  instalacji  na  podstawie  przeglądów 
okresowych 
- informacji o przeprowadzonych remontach.
Odpowiedź: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia zostały wybudowane w okresie po II 
wojnie światowej z tym ,że każdy z nich po 1989 roku został wyremontowany i każdy z 
nich  ma  przeprowadzane  przeglądy  instalacji  elektrycznej.  grzewczej  i  kominowej 
zgodnie z obowiązującym prawem. W roku 2013 wyremontowano Domy Ludowe w 
Sieniawie, Bziance, Klimkówce, Milczy, Głębokiem.

Pytanie nr 12: Prosimy o podanie  Sum Ubezpieczenia  pojazdów, które będą posiadały 
ubezpieczenie AC.
Odpowiedź:  Zamawiający  wykreślił  ryzyko  Auto  Casco  z  ubezpieczenia,  zgodnie  z 
odpowiedziami na pytania z dnia 27.11.2013 r.

Pytanie nr 13: Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w załączniku nr 16 do SIWZ 
(zakładka pojazdy):

a) Roku produkcji pojazdów
b) Pojemności silnika pojazdów
c) Modele i marki pojazdów
d) Liczbę miejsc w pojazdach

Odpowiedź: Samochody będące  własnością  Gminy  to  wozy  strażackie  -  samochody 
specjalne  -  ubezpieczane  w  zakresie  OC  i  NNW,  których  taryfikacja  nie  wymaga 
określenia  pojemności  ani  też  roku  produkcji  czy  modelu.  Nie  ubezpieczamy 
samochodów  w zakresie autocasco.
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Pytanie nr 14: Prosimy o rozdzielenie szkodowości ubezpieczenia mienia na Urząd Gminy 
Rymanów i pozostałe jednostki.
Odpowiedź: Wszelkie znane informacje są dostępne w Zał.  do SIWZ „Szkodowość” 
oraz w niniejszych odpowiedziach na pytania i zmianach do SIWZ.

Pytanie nr 15: Prosimy o wyodrębnienie szkód z OC dróg.
Odpowiedź: Z tytułu OC działalności nie zostały wypłacone szkody.

Pytanie nr 16: Prosimy o podanie szkodowości (wypłaty i rezerwy za rok 2013).
Odpowiedź: Wszelkie znane informacje są dostępne w Zał.  do SIWZ „Szkodowość” 
oraz w niniejszych odpowiedziach na pytania i zmianach do SIWZ.

Pytanie nr 17: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca 
ubezpieczenia  w okresie  ostatnich  20  lat  wystąpiła  powódź  lub  lokalne  podtopienia.  W 
przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  prosimy  o  wskazanie  lokalizacji  oraz  informację  na 
temat wysokości poniesionych strat.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 28.11.2013 r. 
Dodatkowa informacja: Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim- szkoda 6 tys. zł 
wypłacona kilka lat temu. Po wykonaniu inwestycji (polder w Klimkówce) zostało 
ograniczone ryzyko powodzi we Wróbliku Królewskim.

Pytanie  nr  18: Prosimy  o  udzielenie  informacji  dodatkowej,  czy  wśród  lokalizacji 
zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy? W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych .
Odpowiedź: Teren na których są posadowione obiekty - budynki i budowle gminne nie 
jest terenem zagrożonym osuwiskami

Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają  pozwolenie  na  użytkowanie  stosownie  do  aktualnego  przeznaczenia;  w 
przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie  budynków  nieposiadających  takiego 
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na 
użytkowanie.
 
Pytanie nr 20: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie nr 21: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia 
Odpowiedź: Żaden z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest w złym stanie 
technicznym ani nie jest przeznaczony do rozbiórki.

Pytanie nr 22: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – 
prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia.

Pytanie  nr  23: Prosimy  o  wskazanie  sprzętu  elektronicznego  zlokalizowanego  poniżej 
poziomu gruntu .
Odpowiedź: Nie ma takiego sprzętu.

Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie,  iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 
SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jeżeli  OWU  wskazują  przesłanki  wyłączające  bądź  ograniczające  odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela  to mają one zastosowanie,  chyba że Zamawiający włączył  je wprost do 
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
 
Pytanie nr 25: Prosimy o informację na temat  wysokości franszyz  i udziałów własnych 
jakie miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz 
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia.

Pytanie  nr  26: Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ubezpieczenia  OC  z  tytułu 
organizowania  imprez  masowych  nie  obejmuje  szkód  związanych  z  organizacją  imprez 
obejmujących  sporty  motorowe,  motoro-wodne,  lotnicze  ekstremalne  a  także  imprez, 
których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź: OC z  tytułu   imprez  nie  obejmuje  sportów  motorowych  i  motoro-
wodnych, samochodowych czy lotniczych.
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Pytanie nr 27: Prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. 
sprawdzania stanu technicznego podległej infrastruktury oraz czy wykonawcom remontów i 
modernizacji dróg stawia się wymóg posiadania polis OC. 
Odpowiedź: Służby  gminne  sprawdzają  stan  techniczny  infrastruktury  parkowej, 
drogowej  itp.   w okresach wiosennych letnich  i  jesiennychi   zimowych. Stwierdzone 
 usterki  są na bieżąco usuwane. Firmy wykonujace inwestycje jak i  remonty muszą 
posiadać  ubezpieczenie  OC.  Taki  warunek  inwestor  określa  w  postępowaniu 
przetargowym.

Pytanie nr 28: Proszę o przesłanie wykazu dróg.
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące przedmiotu i wartości ubezpieczenia zostały
podane w Rejestrach majątku poszczególnych jednostek.
 
Pytanie nr 29: Prosimy o informację, jaka jest liczba organizowanych imprez zarówno o 
charakterze  masowym  jak  i  imprez  masowych  nie  podlegających  obowiązkowi 
ubezpieczenia 
Odpowiedź: Liczba organizowanych przez Gminę imprez o charakterze masowym 
(okolicznościowe, sportowe, kulturalne ) nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia to 
20 imprez.

Pytanie  nr  30: Prosimy  o  potwierdzenie,  że   zakres  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej  nie  obejmuje  szkód  powstałych  w  związku  z  prowadzeniem  działalności, 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31: Proszę o podanie przychodu za ostatni  rok obrotowy poprzedzający rok 
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Przychody (budżet)- 44 129 549,21 PLN.
 
Pytanie  nr  32: Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej  nie  obejmuje  szkód  powstałych  w  związku  z  posiadaniem,  użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w 
związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem  odpadów  lub  jakimkolwiek  innym  ich  przetwarzaniem.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Zatwierdził:
WOJCIECH FARBANIEC
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