
Zakład Administracji Nieruchomości „ ZAN”  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Namysłów, 29.11.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM

W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu na dzień 9.12.2019

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia na

okres od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na skrócenie terminu wykonania zamówienia,

prosimy o możliwość zastosowania w przedmiotowych pakietach następującej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia:

Umowa  Ubezpieczenia  może  zostać  wypowiedziana  przez  Ubezpieczającego  i

Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego

okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z

ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1.  Niemożność  uzyskania  przez  Ubezpieczyciela  pokrycia  reasekuracyjnego  dla

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.

3.  Przekroczenie  wskaźnika  szkodowości,  tj.  gdy  szkodowość  rozumiana  jako  stosunek

rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

do  składki  zarobionej  (składka  przypisana  z  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej

pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy



pierwszego  roku  ochrony  nie  przekroczy  50%  -  utrzymanie  stawek  i  warunków

ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany

wyżej  50%  wskaźnik  szkodowości,  strony  dopuszczają  możliwość  renegocjacji  stawek.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20

dni  od  dnia  zakończenia  10  miesięcy  pierwszego  roku  ochrony.  Z  chwilą  braku

porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii  nowych stawek ubezpieczeniowych,

umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na

trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na

ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1

stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie

klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia:

Umowa  Ubezpieczenia  może  zostać  wypowiedziana  przez  Ubezpieczającego  i

Ubezpieczyciela z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego

okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z

ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1.  Niemożność  uzyskania  przez  Ubezpieczyciela  pokrycia  reasekuracyjnego  dla

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.

3.  Przekroczenie  wskaźnika  szkodowości,  tj.  gdy  szkodowość  rozumiana  jako  stosunek

wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki

zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona

o rezerwę składki  na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego

roku  ochrony  nie  przekroczy  50%  -  utrzymanie  stawek  i  warunków  ubezpieczenia

określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany

wyżej  50%  wskaźnik  szkodowości,  strony  dopuszczają  możliwość  renegocjacji  stawek.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 14

dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia

pomiędzy stronami umowy w kwestii  nowych stawek ubezpieczeniowych,  umowa ulega

rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia



W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na

trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na

ostatni dzień 9 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust.  1

stosuje się odpowiednio.

Pytanie 3:

Prośba o udostępnienie szkodowości Klienta z uwzględnieniem przyczyny szkód oraz daty

szkody i wypłaty w okresie 2014-2019.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że szkodowość dostępna jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie

będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub

szczególne  warunki  ubezpieczenia  Wykonawcy  wskazują  przesłanki  wyłączające  bądź

ograniczające  odpowiedzialność  Ubezpieczyciela,  to  mają  one  zastosowanie,  chyba  że

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Prosimy o  potwierdzenie,  że  dla  każdego  ryzyka  będzie  wystawiona jedna  polisa,  gdzie

Zamawiający będzie wskazany jako Ubezpieczający, natomiast dla każdego Ubezpieczonego,

na  wniosek  Zamawiającego,  Ubezpieczyciel  wystawi  certyfikat  potwierdzający  zakres

ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dodatkowo zastrzega, że w przypadku, gdy będzie to

wynikało z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca wystawi odrębną polisę.

Pytanie 6:

Prosimy o wykreślenie paragraf 3 pkt 7 a,b,c

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuję,  że wykaz znajdujący się na stronie Zamawiającego jest  jedynym

posiadanym przez niego wykazem.

Pytanie 8:

Prosimy o ograniczenie dla mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni zakresu ochrony do

ryzyk  nazwanych  i  doprecyzowanie,  że  ochrona  ubezpieczeniowa  dotyczy  lokalizacji

nieczynnych, które:

a)mają  zapewniony  regularny  dozór  w  zakresie  zabezpieczenia  i  należytego  stanu

technicznego,

b)posiadają  odpowiednie  zabezpieczenia  wszelkich  instalacji  budynku  na  czas

nieużytkowania,

c)posiadają sprawne instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

Ochroną  ubezpieczeniową  nie  są  objęte  budynki/budowle  wyłączone  z  eksploatacji  ze

względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony dla mienia nieużytkowanego

powyżej 30 dni do ryzyk nazwanych. Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa

dotyczy lokalizacji nieczynnych, które:

a)mają  zapewniony  regularny  dozór  w  zakresie  zabezpieczenia  i  należytego  stanu

technicznego,

b)posiadają  odpowiednie  zabezpieczenia  wszelkich  instalacji  budynku  na  czas

nieużytkowania,

c)posiadają sprawne instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

Jednocześnie  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na ograniczenie  ochrony ubezpieczeniowej

jedynie  dla  budynków,  które  nie  są  wyłączone  z  eksploatacji  ze  względu  na  zły  stan

techniczny lub które są przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie 9:



w 1.1.4. są wskazane sieci energetyczne —

prosimy  o  wskazanie  jakie  sieci  energetyczne  mają  tu  zastosowanie  np.  czy  są  to  linie

napowietrzne,  kablowe  znajdujące  się  poza  obrębem  danej  lokalizacji/miejsca

ubezpieczenia (stanowiące część systemu elektroenergetycznego)

Odpowiedź:

Zamawiający  wskazuje,  że  są  to  tylko  i  wyłącznie  sieci  energetyczne  przynależne  do

budynków.

Pytanie 10:

Prosimy o wykreślenie punktu 1.1.10 lub potwierdzenie, że przy wypłacie odszkodowania

nie będzie brana pod uwagę wartość zabytkowa mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przy wypłacie odszkodowania nie będzie brana pod uwagę 

wartość zabytkowa mienia.

Pytanie 11:

Prosimy  o  udzielenie  informacji,  czy  występują  budynki  lub  budowle  z  zużyciem

technicznym  większym,  niż  50%  -  jeśli  tak,  podanie  do  wiadomości  adresu  lokalizacji,

rodzaju i  przeznaczenia takiego obiektu,  ile  wynosi  zużycie i  co  wpływa na tak znaczne

zużycie,  oraz  czy  w  okresie  najbliższych  12  miesięcy  nastąpi  istotna  poprawa  stanu

technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje budynki z zużyciem technicznym powyżej 50% (kryterium wieku

budynku):

1. Boh. Warszawy 7 - Wspólnota



2. Boh. Warszawy 12-12a - Wspólnota

3. Boh. Warszawy 29AB - Wspólnota

4. B. Chrobrego 19 - Wspólnota

5. Kościelna 4-6 - Wspólnota

6. Mickiewicza 5 - Wspólnota

7. Obr. Pokoju 20-20a - Wspólnota

8. Staszica 4 - Wspólnota

9. Woj. Polskiego 8 - Wspólnota

10. Piastowska 10 - Wspólnota

11. Boh. Warszawy 34 - Wspólnota

12. Waryńskiego 1 - Wspólnota

13. 3-go Maja 11a - ZAN

14. 3-go Maja 12 - ZAN

15. 3-go Maja 13-13a - ZAN

16. 3-go Maja 16 - ZAN

17. 3-go Maja 18 - ZAN

18. 3-go Maja 19 - ZAN

19. Boh. Warszawy 24 - ZAN

20. Boh. Warszawy 32AB - ZAN



21. Dubois 17 - ZAN

22. Harcerska 9 - ZAN

23. Mickiewicza 4 - ZAN

24. Mickiewicza 6 - ZAN

25. Obr. Pokoju 20B-C - ZAN

26. Piłsudskiego 1 - ZAN

27. Mikowice - Gmina Namysłów

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone

jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Prosimy  o  informacje  czy  sporządzone  protokoły  pokontrolne  z  okresowego  przeglądu

technicznego  obiektów  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  nie  zwierają  uwag,  zastrzeżeń,

wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze — jeśli  jest inaczej

prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź:



Zamawiający informuję, że sporządzane protokoły pokontrolne zawierają uwagi, jednakże

Zamawiający każdorazowo w trybie pilnym podejmuje określone działania mające na celu

ich usunięcie.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi

przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi

przepisami,  są  sprawne  technicznie  i  posiadają  aktualne  przeglądy.  Dodatkowo  na  n/w

adresach istnieją zabezpieczenia w postaci:

1. Dubois 11 - wyłącznik p.poż - budynek ZAN

2. B. Chrobrego 8-10 - wyłącznik p.poż - Wspólnota

3. Dubois 9 - wyłącznik. p.poż - Wspólnota

4. Wróblewskiego 7 - wyłącznik p.poż - Wspólnota

5. Rynek 13-15 - klapy oddymiające - Wspólnota

6. Pułaskiego 3b - klapa oddymiająca oraz gaśnica - lokal ZAN

7. Ratusz - gaśnice

8. Łączańska 11 - wyłącznik p.poż - budynek Gminy

9. Łączańska 11b - wyłącznik p.poż - budynek ZAN

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie,  że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i  posiadają

wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Dodatkowo na n/w adresach istnieją zabezpieczenia w postaci:

1. Biuro ZAN – alarm, kraty w oknach, podwójne drzwi oraz monitoring obejmujący

część budynku.

2. Ratusz – monitoring miejski obejmujący budynek Ratusza

3. Wspólnoty zlokalizowane w Rynku są monitorowane przez monitoring miejski dot.

budynków (Rynek 1, 6, 7-7a, 10, 11, 13-15, 18, 19, 23, 25-27).



 Pytanie 16:

Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy  o  informację  czy  mienie  zgłoszone  do  ubezpieczenia  było  dotknięte  ryzykiem

powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego

bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że  mienie  zgłoszone  do  ubezpieczenia  nigdy nie  było dotknięte

ryzykiem powodzi lub podtopień.

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”

Pytanie 19:

2.3.17.  Prosimy  o  wykreślenie  punktu  lub  o  zastosowanie  franszyzy  redukcyjnej  w

wysokości 5% min. 500 zł lub 500 zł. Prosimy o podanie liczby parkingów i placów, za które

Ubezpieczony jest odpowiedzialny.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie  franszyzy  redukcyjnej  w wysokości  500 zł.

Zamawiający posiada jeden parking i jeden plac.

Pytanie 20:

2.3.18.  Prosimy  o  wykreślenie  „niniejsze  postanowienie  dotyczy  również  prac/robót

budowlanych,  na  które  konieczne  jest  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  oraz  robót

ziemnych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

2.3.15. Szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji

budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu,

(...)  zawalenie  się  pod  wpływem  ciężaru  śniegu,  lodu  mienia  sąsiedniego  na  mienie

ubezpieczone  —  prosimy  o  doprecyzowanie,  że  z  zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej

wyłączone są szkody spowodowane niekonserowaniem lub nienależytym konserowaniem

dachu, ścian, okien, innych elementów budynków, budowli lub lokali, niezamknięciem lub

niezbezpieczeniem  otworów  dachowych,  okiennych,  drzwiowych  lub  innych  elementów

budynków, jeżeli ten obowiązek należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego

obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez dookreślenia.

Pytanie 22:

2.3.20 Prosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 23:

Prosimy  o  wykreślenie  z  zakresu  ochrony  dla  pustostanów,  ewentualnie  ograniczenie

zakresu odpowiedzialności do ryzyk nazwanych i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w

wysokości  5%  min.  1000  zł.  Prosimy  o  informacje  czy  pustostany  mają  zapewniony

regularny  dozór  w  zakresie  zabezpieczenia  i  należytego  stanu  technicznego,  posiadają

odpowiednie  zabezpieczenia  wszelkich  instalacji  budynku  na  czas  nieużytkowania,

posiadają sprawne instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy. Zamawiający nie wyraża zgody na

wykreślenie  z  zakresu  ochrony  dla  pustostanów.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na

wprowadzenie  franszyzy  oraz  ograniczenie  odpowiedzialności  do  ryzyk  nazwanych.  Na

dalszą część pytania Zamawiający odpowiedział w odpowiedzi do pytania 8.

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

Pytanie 25:

Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji - Prosimy o zmianę sposobu

naliczania składki za okres świadczonej ochrony na podstawie stawki mającej zastosowanie

do umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26:

Klauzula  niezawiadomienia  w  terminie  o  szkodzie  —  prosimy  o  zmianę  terminu

zawiadomienia z 14 dni na 7 dni

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 27:

1.Klauzula automatycznego doubezpieczenia do sumy

2.Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

3.Klauzula likwidacji w ciągu 3 dni roboczych

4.Klauzula powiadomienia o szkodzie i  przebieg czynności likwidacyjnych oraz wypłacie

odszkodowania

5. Klauzula usuwanie gniazd

6. Klauzula czyszczenie odpływów

7. Klauzula rewitalizacja gruntów

8. Klauzula przypadkowe uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych

9. Klauzula ochrony mienia lokatorów powstałe wskutek zalania

— prosimy o zmianę klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywna

Odpowiedź:

1.Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Zamawiający wyraża zgodę.

4.Zamawiający nie wyraża zgody.

5.Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zamawiający wyraża zgodę.

7.Zamawiający wyraża zgodę.

8.Zamawiający wyraża zgodę.

9.Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z wyrażeniem zgody na zmianę kwalifikacji części klauzul z obligatoryjnych na

fakultatywne, Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy (zał. nr 1) i kryteria oceny (zał.

OPZ)

Pytanie 28:



Klauzula utrzymania ochrony dla lokalizacji nieczynnych — prosimy o doprecyzowanie, że

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje lokalizacje nieczynne, które

a)  mają  zapewniony  regularny  dozór  w  zakresie  zabezpieczenia  i  należytego  stanu

technicznego,

b)  posiadają  odpowiednie  zabezpieczenia  wszelkich  instalacji  budynku  na  czas

nieużytkowania,

c) posiadają sprawne instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

Ochroną  ubezpieczeniową  nie  są  objęte  budynki/budowle  wyłączone  z  eksploatacji  ze

względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 8.

Pytanie 29:

KI.  Media — prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości  500 000 zł

ewentualnie innego zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Prosimy o włączenie do zakresu klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się,  że Towarzystwo Ubezpieczeń nie

odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie,

zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym,

lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie

o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na



nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich

jakiekolwiek  szkody  następcze,  w  tym,  lecz  nie  wyłącznie,  fizyczne  szkody  w

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania,  obniżenie funkcjonalności,  utratę

zysku  będącą  następstwem  zakłócenia  bądź  przerwy  w  działalności,  a  także  koszty  i

nakłady dowolnego rodzaju,  niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,

które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

• dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do

komunikacji,  interpretacji  lub  przetwarzania  za  pomocą  elektronicznych  i

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie

sterowanych  i  obejmują  oprogramowanie  oraz  inne  zakodowane  instrukcje  do

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

• wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji

bądź  kod  zawierający  szereg  nieautoryzowanych  instrukcji  wprowadzonych  w  złej

wierze  lub  kod,  programowy  bądź  inny,  który  rozpowszechnia  się  za  pomocą

dowolnego  systemu  lub  sieci  komputerowej.  Wirusy  Komputerowe  obejmują  m.in.

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie powyższych ryzyk ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza,  że  intencją  Zamawiającego  nie  było objęcie  powyższych  ryzyk

ochroną.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 31:

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”.



Pytanie 32:

Klauzula utrzymania ochrony dla lokalizacji nieczynnych — prosimy o doprecyzowanie, że

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie w lokalizacjach nieczynnych, które

a)  mają  zapewniony  regularny  dozór  w  zakresie  zabezpieczenia  i  należytego  stanu

technicznego,

b)  posiadają  odpowiednie  zabezpieczenia  wszelkich  instalacji  budynku  na  czas

nieużytkowania,

c) posiadają sprawne instalacje wodne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;  Ochroną

ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowie wyłączone z eksploatacji ze względu na

zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 8.

Pytane 33:

Prosimy o włączenie do zakresu klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek

klauzul  rozszerzających  jej  postanowienia  uzgadnia  się,  że  PZU  nie  odpowiada  za

jakiekolwiek  szkody powstałe  w danych elektronicznych,  w tym zniszczenie,  zakłócenie,

usunięcie,  uszkodzenie  lub zmianę,  powstałe  z  jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie

wyłącznie,  spowodowanych  przez  wirusy  komputerowe  lub  inne  oprogramowanie  o

podobnym  charakterze,  lub  wskutek  działań  hakerów  lub  innych  osób,  polegających  na

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich

jakiekolwiek  szkody  następcze,  w  tym,  lecz  nie  wyłącznie,  fizyczne  szkody  w

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania,  obniżenie funkcjonalności,  utratę

zysku  będącą  następstwem  zakłócenia  bądź  przerwy  w  działalności,  a  także  koszty  i

nakłady dowolnego rodzaju,  niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,



które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

• dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do

komunikacji,  interpretacji  lub  przetwarzania  za  pomocą  elektronicznych  i

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie

sterowanych  i  obejmują  oprogramowanie  oraz  inne  zakodowane  instrukcje  do

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

• wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji

bądź  kod  zawierający  szereg  nieautoryzowanych  instrukcji  wprowadzonych  w  złej

wierze  lub  kod,  programowy  bądź  inny,  który  rozpowszechnia  się  za  pomocą

dowolnego  systemu  lub  sieci  komputerowej.  Wirusy  Komputerowe  obejmują  m.in.

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34:

Klauzula  niezawiadomienia  w  terminie  o  szkodzie  —  prosimy  o  zmianę  terminu

zawiadomienia z 14 dni na 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35:

1.Klauzula automatycznego doubezpieczenia do sumy

2.Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

3.Klauzula likwidacji w ciągu 3 dni roboczych

4.Klauzula powiadomienia o szkodzie i  przebieg czynności likwidacyjnych oraz wypłacie

odszkodowania



— prosimy o zmianę klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną.

Odpowiedź:

1.Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Zamawiający wyraża zgodę.

4.Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z wyrażeniem zgody na zmianę kwalifikacji części klauzul z obligatoryjnych na

fakultatywne, Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy (zał. nr 1) i kryteria oceny (zał.

OPZ)

Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności
gospodarczej oraz posiadania mienia

Pytanie 36:

Prosimy o informacje,  czy zamawiający korzysta z usług podwykonawców przy realizacji

zadań  związanych  ze  sprzątaniem,  czyszczeniem  budynków,  wykonywaniem  prac

konserwatorskich, budowlanych i naprawczych. Jeżeli korzysta, to jakimi kryteriami kieruje

się  Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności

/prac.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza,  że  korzysta  z  usług  podwykonawców  przy  realizacji  zadań

związanych  ze  sprzątaniem,  czyszczeniem  budynków,  wykonywaniem  prac

konserwatorskich, budowlanych i naprawczych. Kryteria jakimi się kieruję to jakość i cena.

Pytanie 37:



Prosimy zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej min. 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38:

Prosimy  o  wykreślenie  „podczas  działania  „w  dobrej  wierze”  (np.  nieświadomego

zastosowanie materiałów złej jakości lun materiałów z wadami ukrytymi”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39:

4.6. Prosimy o zastosowanie limitu dla wskazanych szkód w wysokości 100 000 zł na jeden i

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „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 realizującego zadanie publiczne 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”.

Pytanie 41:

Prosimy  o  podanie  ilości  chodników  i  długości  dróg,  za  które  Ubezpieczający  ponosi

odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje łączną powierzchnię chodników 7.473 m2. Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności za drogi.

Pytanie 42:

 4.10.20,21 Prosimy o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43:

4.10.19 Prosimy o informacje, jakiego rodzaju urządzenia zainstalowane są na pojazdach i

do jakiego celu są wykorzystywane

Odpowiedź:



Zamawiający nie posiada żadnych pojazdów.

Pytanie 44:

Prosimy o wykreślenie z SWIZ zapisu „Rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek

uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną

działalnością statutową oraz wynikłe z błędów w zarządzaniu mieniem”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Oraz  kl.  OC  za  szkody  wyrządzone  podczas  podróży  służbowych  pracowników

Ubezpieczającego:  Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisu:  szkody  wyrządzone  przez

pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych — terytorium całego świata,

z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46:

Klauzula braku regresu do pracowników Ubezpieczającego

Prosimy o doprecyzowanie zapisów klauzuli

(..)  Nie  przechodzą  roszczenia  przeciwko  pracownikom  Ubezpieczającego  lub

Ubezpieczonego  wynikające  z  przepisów prawa  (...)  „za  wyjątkiem szkód wyrządzonych

umyślnie”



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47:

Klauzula braku regresu do spółek powiązanych — prosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu

ubezpieczenia obligatoryjnego i włączenie do fakultatywnego oraz o krótką informacje nt.

spółek powiązanych z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:

Klauzula  reprezentantów:  Prosimy  o  doprecyzowanie  zapisów  o  informacje,  że

„Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do sprawcy szkody”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49:

Klauzula  zbiegu  roszczeń  —  prosimy  o  wyłączenie  klauzuli  z  zakresu  ubezpieczenia

obligatoryjnego i włączenie do fakultatywnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 50:

Klauzula  wykonania  zarządzenia  tymczasowego:  prosimy  o  wprowadzenie  limitu

odpowiedzialności  w  wysokości  500  000  zł  na  jeden  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie

ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51:

Pkt 1.1.14 prośba o wykreślenie

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  w  OPZ  nie  ma  ujętego  przedmiotowego  punktu  i  nie  może

odnieść się do niego.


