
Zakład Administracji Nieruchomości „ ZAN”  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Namysłów, 06.12.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM

W PRZEDMIOTOWYM 
POSTĘPOWANIU

Zamawiający  dookreśla  treść  odpowiedzi  na  pytanie  18  oraz  wprowadza  poprawki

redakcyjne w odpowiedzi na pytanie 24 (Odpowiedzi na pytania 1). Poniższe nie zmienia

intencji odpowiedzi Zamawiającego, jedynie ma na celu ich wyjaśnienie.

Było:

Pytanie 18:

Pkt  2.3.  Prośba  o  wykreślenie  zapisu  „UWAGA:  Uznaje  się,  że  wyłączenia  OWU

Ubezpieczyciela  dotyczące  wskazanych poniżej  rozszerzeń  zakresu  ubezpieczenia  nie

obowiązują, natomiast zastosowane w poniższych zapisach limity odpowiedzialności nie

mają  zastosowania  do  ryzyk,  które  w  myśl  zapisów  OWU  Ubezpieczyciela  nie  są

limitowane”

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Jednocześnie  Zamawiający  modyfikuje  zapis  na:

„UWAGA: Uznaje się, że wyłączenia OWU Ubezpieczyciela dotyczące wskazanych poniżej

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia nie obowiązują, natomiast zastosowane w poniższych

zapisach limity kwotowe odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w

myśl zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są limitowane”

Powinno być:

Pytanie 18:

Pkt  2.3.  Prośba  o  wykreślenie  zapisu  „UWAGA:  Uznaje  się,  że  wyłączenia  OWU

Ubezpieczyciela  dotyczące  wskazanych poniżej  rozszerzeń  zakresu  ubezpieczenia  nie

obowiązują, natomiast zastosowane w poniższych zapisach limity odpowiedzialności nie

mają  zastosowania  do  ryzyk,  które  w  myśl  zapisów  OWU  Ubezpieczyciela  nie  są

limitowane”

Odpowiedź:



Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Jednocześnie  Zamawiający  modyfikuje  zapis  na:

„UWAGA: Uznaje się, że wyłączenia OWU Ubezpieczyciela dotyczące wskazanych poniżej

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia nie obowiązują, natomiast zastosowane w poniższych

zapisach limity kwotowe odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w

myśl zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są limitowane”. 

Zamawiający  doprecyzowuje,  że  intencją  Zamawiającego  jest  modyfikacja  treści

powyższego zapisu dookreślająca, iż jeśli OWU Ubezpieczyciela wskazuje wprost, iż dane

ryzyko jest nielimitowane, to wprowadzone w OPZ limity nie będą miały zastosowania. 

Było:

Pytanie 24:

Pkt. 5.2. Prosimy o zmianę zapisu i wskazanie, że limity odpowiedzialności wskazane w

pkt  2.3.  oraz  7  są  wspólne  dla  wszystkich  składników  mienia  wskazanych  do

ubezpieczenia,  z  wyjątkiem  pustostanów,  których  zakres  odpowiedzialności  jest

ograniczony do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający wskazuje poniżej limity:

2.3.1. szyby i inne wszelkie przedmioty od stłuczenia – limity:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  6  i  8  –  po  10.000  zł  na  każdą

nieruchomość, z wyjątkiem budynku Ratusza (załącznik 4) dla którego ustala się limit:

20.000 zł

- dla nieruchomości ujętych w załączniku 5 – limit wspólny 10.000 zł

- dla nieruchomości ujętych w załączniku 7 – limit wspólny 20.000 zł

2.3.2. szkody w ceramicznych, kamiennych wykładzinach podłogowych, limity:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  8  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 100.000 zł

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  5,  6,  7  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 20.000 zł

2.3.4.  nieszczelności  dachów  i  rynien,  szczelin  w  złączach  płyt,  przecieków  w

połączeniach,  nieprawidłowych  spawach,  pękaniu  mienia:  limit  dla  nieruchomości:

50.000,00  PLN,  max  10%  sumy  ubezpieczenia  budynku  z  wyjątkiem  pustostanów

(załącznik 7) oraz budowli Gminy (załącznik 5), w przypadku których stosuje się limit

wspólny: 50.000,00 PLN dla każdej z grup łącznie,



2.3.5. katastrofa budowlana – zgodnie z treścią klauzuli wskazanej w dalszych zapisach

SIWZ: limit wspólny dla każdej z grup mienia (dla nieruchomości ujętych w każdym z

załączników) – wartość najdroższego budynku,

2.3.9.  przepięcie:  limit  dla  nieruchomości:  250.000,00  PLN,  max  20%  sumy

ubezpieczenia

budynku z wyjątkiem pustostanów (załącznik 7) oraz budowli Gminy (załącznik 5), w

przypadku których stosuje się limit wspólny: 100.000,00 PLN dla każdej z grup łącznie,

2.3.11.  szkody powstałe  na skutek dewastacji/wandalizmu -  limit  dla  nieruchomości:

50.000,00 PLN z wyjątkiem: budynku Ratusza (załącznik 4) dla którego ustala się limit:

100.000 zł,  a  także: pustostanów (załącznik 7)  oraz budowli  Gminy (załącznik 5),  w

przypadku których stosuje się limit wspólny: 100.000,00 PLN dla każdej z grup łącznie,

Ustala się podlimit odpowiedzialności dla ryzyka graffiti,  pomalowania powierzchni w

wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdej z nieruchomości (z

wyjątkiem  pustostanów  oraz  budowli  Gminy,  dla  których  limit  dotyczy  całej  grupy

nieruchomości ujętych w każdym z załączników),

2.3.12. koszty naprawy zabezpieczeń: limit w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia max. 10% sumy ubezpieczenia nieruchomości,

2.3.14.  Ubezpieczyciel  pokryje  dodatkowe  koszty  naprawy  zniszczonych  lub

uszkodzonych  stropów,  ścian,  podłóg,  drzwi,  zamków,  okien,  szyb,  żaluzji  i  innych

elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a

także koszty wymiany kluczy lub nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą

kluczy. Limit:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  8  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 100.000 zł

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  5,  6,  7  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 50.000 zł

2.3.18.  Mienie  nowe,  będące  przedmiotem  prac/robót  podlega  ochronie

ubezpieczeniowej  do  limitu  odpowiedzialności  500.000,00  PLN na  jedno  i  wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny stosowany odrębnie dla: mienia ZAN,

mienia  Gminy  oraz  Wspólnot  Mieszkaniowych),  mienie  istniejące  do  wartości

zadeklarowanej

2.3.20. koszty utraty mediów takich jak woda, energia, gaz i innych wskutek zaistniałej

szkody (limit 50.000,00 PLN – limit wspólny dla poszczególnych grup mienia ujętych

odrębnie w załącznikach 3-7),

2.3.21. ubezpieczenie kosztów ekspertyz rzeczoznawców - Ubezpieczyciel zobowiązuje

się  pokryć koszty  związane z  wykonaniem zewnętrznych ekspertyz w celu  ustalenia



wysokości  szkody.  Koszty  te  będą  pokrywane do  50.000,00 PLN – limit  wspólny dla

poszczególnych grup mienia  ujętych  odrębnie  w załącznikach 3-.6 oraz odrębnie  dla

każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w załączniku nr 7.

Pkt 7 Opisy Przedmiotu Zamówienia:

• Klauzula  automatycznego  pokrycia  nowo  nabytego  mienia:  limit  wspólny  dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji: limit wspólny dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula  pokrycia  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  pracy  w  godzinach

nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, limit:

wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula  poszukiwania:  limit  wspólny  dla  następujących  grup  mienia:  mienie

ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula  ubezpieczenia  ogrodzenia  i  bram  wjazdowych  oraz  elementów

zamontowanych  na  zewnątrz  budynków  -  limit  w  wysokości  50.000  zł  na  jeden  i

wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia  max.  10%  sumy  ubezpieczenia

nieruchomości,

• Klauzula  usuwania  gniazd -  limit  w wysokości  10.000 zł  na  jeden i  wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia max. 10% sumy ubezpieczenia nieruchomości,

• Media - limit: wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Przypadkowe  uruchomienie  urządzeń przeciwpożarowych -  limit:  wspólny dla

całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie na terenie zakładu - limit: wspólny

dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula  szkód w mieniu otaczającym -  limit  wspólny dla  następujących grup

mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula technologiczna - limit: wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów - limit wspólny dla następujących

grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula terroryzmu - limit wspólny dla następujących grup mienia: mienie ZAN,

mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych



• Klauzula  prewencyjna  -  limit  wspólny  dla  następujących  grup  mienia:  mienie

ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula szkód mechanicznych – zmiana limitu na 100.000 zł - limit wspólny dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula awarii – zmiana limitu na 100.000 zł - limit wspólny dla następujących

grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula  ubezpieczenia  maszyn  od  szkód  elektrycznych  –  zmiana  limitu  na

100.000 zł - limit wspólny dla następujących grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy

Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

Powinno być:

Pytanie 24:

Pkt. 5.2. Prosimy o zmianę zapisu i wskazanie, że limity odpowiedzialności wskazane w

pkt  2.3.  oraz  7  są  wspólne  dla  wszystkich  składników  mienia  wskazanych  do

ubezpieczenia,  z  wyjątkiem  pustostanów,  których  zakres  odpowiedzialności  jest

ograniczony do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający wskazuje poniżej limity:

2.3.1. szyby i inne wszelkie przedmioty od stłuczenia – limity:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  6  i  8  –  po  10.000  zł  na  każdą

nieruchomość, z wyjątkiem budynku Ratusza (załącznik 4) dla którego ustala się limit:

20.000 zł

- dla nieruchomości ujętych w załączniku 5 – limit wspólny 10.000 zł

- dla nieruchomości ujętych w załączniku 7 – limit wspólny 20.000 zł

2.3.2. szkody w ceramicznych, kamiennych wykładzinach podłogowych, limity:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  8  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 100.000 zł

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  5,  6,  7  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 20.000 zł

2.3.4.  nieszczelności  dachów  i  rynien,  szczelin  w  złączach  płyt,  przecieków  w
połączeniach,  nieprawidłowych  spawach,  pękaniu  mienia:  limit  dla
nieruchomości:  10%  sumy  ubezpieczenia  budynku,max  50.000,00  PLN  z
wyjątkiem  pustostanów  (załącznik  7)  oraz  budowli  Gminy  (załącznik  5),  w



przypadku  których  stosuje  się  limit  wspólny:  50.000,00 PLN  dla  każdej  z  grup
łącznie,

2.3.5. katastrofa budowlana – zgodnie z treścią klauzuli wskazanej w dalszych zapisach

SIWZ: limit wspólny dla każdej z grup mienia (dla nieruchomości ujętych w każdym z

załączników) – wartość najdroższego budynku,

2.3.9. przepięcie: limit dla nieruchomości: 20% sumy ubezpieczenia budynku max
250.000,00  PLN  z  wyjątkiem  pustostanów  (załącznik  7)  oraz  budowli  Gminy
(załącznik 5), w przypadku których stosuje się limit wspólny: 100.000,00 PLN dla
każdej z grup łącznie,

2.3.11.  szkody powstałe  na skutek dewastacji/wandalizmu -  limit  dla  nieruchomości:

50.000,00 PLN z wyjątkiem: budynku Ratusza (załącznik 4) dla którego ustala się limit:

100.000 zł,  a  także: pustostanów (załącznik 7)  oraz budowli  Gminy (załącznik 5),  w

przypadku których stosuje się limit wspólny: 100.000,00 PLN dla każdej z grup łącznie,

Ustala się podlimit odpowiedzialności dla ryzyka graffiti,  pomalowania powierzchni w

wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdej z nieruchomości (z

wyjątkiem  pustostanów  oraz  budowli  Gminy,  dla  których  limit  dotyczy  całej  grupy

nieruchomości ujętych w każdym z załączników),

2.3.12.  koszty  naprawy  zabezpieczeń:  10%  sumy  ubezpieczenia  nieruchomości
max 50.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2.3.14.  Ubezpieczyciel  pokryje  dodatkowe  koszty  naprawy  zniszczonych  lub

uszkodzonych  stropów,  ścian,  podłóg,  drzwi,  zamków,  okien,  szyb,  żaluzji  i  innych

elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a

także koszty wymiany kluczy lub nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą

kluczy. Limit:

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  3,  4,  8  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 100.000 zł

-  dla  nieruchomości  ujętych  w  załącznikach  5,  6,  7  –  limit  wspólny  dla  wszystkich

nieruchomości ujętych odrębnie w ramach każdego z załączników – 50.000 zł

2.3.18.  Mienie  nowe,  będące  przedmiotem  prac/robót  podlega  ochronie

ubezpieczeniowej  do  limitu  odpowiedzialności  500.000,00  PLN na  jedno  i  wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny stosowany odrębnie dla: mienia ZAN,

mienia  Gminy  oraz  Wspólnot  Mieszkaniowych),  mienie  istniejące  do  wartości

zadeklarowanej

2.3.20. koszty utraty mediów takich jak woda, energia, gaz i innych wskutek zaistniałej

szkody (limit 50.000,00 PLN – limit wspólny dla poszczególnych grup mienia ujętych

odrębnie w załącznikach 3-7),



2.3.21. ubezpieczenie kosztów ekspertyz rzeczoznawców - Ubezpieczyciel zobowiązuje

się  pokryć koszty  związane z  wykonaniem zewnętrznych ekspertyz w celu  ustalenia

wysokości  szkody.  Koszty  te  będą  pokrywane do  50.000,00 PLN – limit  wspólny dla

poszczególnych grup mienia  ujętych  odrębnie  w załącznikach 3-.6 oraz odrębnie  dla

każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w załączniku nr 7.

Pkt 7 Opisy Przedmiotu Zamówienia:

• Klauzula  automatycznego  pokrycia  nowo  nabytego  mienia:  limit  wspólny  dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji: limit wspólny dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula  pokrycia  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  pracy  w  godzinach

nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, limit:

wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula  poszukiwania:  limit  wspólny  dla  następujących  grup  mienia:  mienie

ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula  ubezpieczenia  ogrodzenia  i  bram  wjazdowych  oraz  elementów
zamontowanych na zewnątrz budynków - 10% sumy ubezpieczenia nieruchomości
max 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

• Klauzula usuwania gniazd - 10% sumy ubezpieczenia nieruchomości max
10.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

• Media - limit: wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Przypadkowe  uruchomienie  urządzeń przeciwpożarowych -  limit:  wspólny dla

całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie na terenie zakładu - limit: wspólny

dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula  szkód w mieniu otaczającym -  limit  wspólny dla  następujących grup

mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula technologiczna - limit: wspólny dla całego przedmiotu zamówienia

• Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów - limit wspólny dla następujących

grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula terroryzmu - limit wspólny dla następujących grup mienia: mienie ZAN,

mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych



• Klauzula  prewencyjna  -  limit  wspólny  dla  następujących  grup  mienia:  mienie

ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula szkód mechanicznych – zmiana limitu na 100.000 zł - limit wspólny dla

następujących  grup  mienia:  mienie  ZAN,  mienie  Gminy  Namysłów,  mienie  Wspólnot

Mieszkaniowych

• Klauzula awarii – zmiana limitu na 100.000 zł - limit wspólny dla następujących

grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych

• Klauzula  ubezpieczenia  maszyn  od  szkód  elektrycznych  –  zmiana  limitu  na

100.000 zł - limit wspólny dla następujących grup mienia: mienie ZAN, mienie Gminy

Namysłów, mienie Wspólnot Mieszkaniowych


