
 Roźwienica, dn. 24 października 2019 r. 

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4) 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i 

innych interesów Gminy Roźwienica”   

 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Roźwienica przekazuje poniższe pytania do treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz 

z odpowiedziami.  

 

  
L.p. Pytanie Odpowiedź 

1.  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 

na 31.10.2019 r. 

Zamawiający informuje, że przesuwa termin 
składania ofert z dnia 28.10.2019 na dzień 
29.10.2019 r 

2.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

budynków oraz budowli wnioskujemy i 

potwierdzenie, że we wskazanych lokalizacjach, 

zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne są z 

obowiązującymi przepisami prawa tj. 

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 

2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm. 

- ustawą w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 

późn. zm.) 

- rozporządzeniem w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 

poz. 719 z późn. zm.) 

Zamawiający informuje, iż wszystkie 
budynki i budowle posiadają wszystkie 
wymagane pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
obowiązującymi. 

3.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

budynków oraz budowli wnioskujemy o 

potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane 

oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

zgłoszone do ubezpieczenia podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu 

technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 

wykonywanym przez uprawnione podmioty 

oraz, że w protokołach z dokonanych 

przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 

warunkujących ich użytkowanie. W przypadku 

stwierdzenia przedmiotowych zastrzeżeń 

prosimy o informacje na czym one polegają, 

którego mienia dotyczą oraz kiedy Zamawiający 

Zamawiający informuje, iż wszystkie 
budynki i budowle posiadają wszystkie 
wymagane pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
obowiązującymi. 



planuje wykonać prace 

naprawcze/remontowe/zabezpieczające. 

4.  

Prosimy o informację czy którakolwiek ze 

zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji była 

historycznie (w szczególności rok 1997 oraz 

2010) zalewana w wyniku powodzi. 

Zamawiający informuje, że terenie, na 
którym znajduje się mienie zgłoszone do 
ubezpieczenia historycznie nie występowały 
powodzie. 

5.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia wnioskujemy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały zgłoszone 

budynki/budowle w złym stanie technicznym 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków i budowli w złym 
stanie technicznym.  

6.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 5 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowego mienia. 

7.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 5 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej. 

8.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 7 

wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do 

FLEX-y 

9.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia wnioskujemy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały zgłoszone 

budynki/budowle wyłączone z użytkowania. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków i budowli 
wyłączonych z użytkowania. 

10.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 9 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowego mienia wraz z określeniem 

przyczyny wyłączenia mienia z eksploatacji, 

planowanej daty jego przywrócenia oraz 

dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosowano 

(np. ogrodzenie terenu, stały dozór, odcięcie 

wszelkich mediów) 

11.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 9 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej. 

12.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 11 

wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do 

FLEX-y 

13.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia wnioskujemy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały zgłoszone 

budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki 

lub wyburzenia 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków i budowli 
przeznaczonych do rozbiórki lub 
wyburzenia. 

14.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 13 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowego mienia. 

15.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 13 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej. 

16.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 15 

wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do 

FLEX-y. 



17.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia prosimy o informację czy Zamawiający w 

ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje 

przeprowadzenie prac remontowych, 

naprawczych lub modernizacyjnych w 

ubezpieczonym mieniu 

Zamawiający informuje, iż przeprowadzone 
inwestycje zostały ujęte w uchwale 
budżetowej zamieszczonej w biuletynie 
informacji publiczne. 

18.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 17 prosimy o wskazanie daty 

planowanych prac, ich zakres oraz lokalizacje, w 

których będą prowadzone 

19.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia prosimy o informację na temat stanu 

technicznego zgłoszonych do ubezpieczenia 

mostów  

Zamawiający informuje, że zgłoszone do 
ubezpieczenia mosty utrzymywane są 
zgodnie z przepisami prawa 

20.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach 

ubezpieczenia stadionów oraz boisk 

zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną 

ubezpieczenia murawy. 

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje 
objęcia ubezpieczenia murawy w ramach 
ubezpieczenia boisk. 

21.  

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia nie 

obejmuje i nie będzie obejmował szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 

medycznych oraz zarządzaniem jednostkami 

służby zdrowia 

Zamawiający potwierdza, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

22.  

W odniesieniu do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą 

objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 

Ubezpieczonego odpowiedzialności 

wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność 

Zamawiający potwierdza, iż zakresem 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego 
odpowiedzialności wykraczającej poza 
ustawową odpowiedzialność. 

23.  

W odniesieniu do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą 

objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 

Ubezpieczonego umownego zwiększenia 

odpowiedzialności poza zakres wynikający z 

powszechnie obowiązujących przepisów albo 

umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 

trzeciej. 

Zamawiający potwierdza, iż zakresem 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie będą objęte szkody powstałe wskutek 
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego 
zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 
wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 

24.  

W odniesieniu do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie 

obejmuje i nie będzie obejmował szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, 

zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a 

także w związku z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 

jakimkolwiek ich przetwarzaniem 

Zamawiający potwierdza, iż zakresem 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
nie będą objęte szkody powstałe w związku z 
posiadaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów, a także w związku 
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich 
przetwarzaniem 

25.  

Prosimy o doprecyzowanie w zakresie 

ubezpieczenia OC poniższych zapisów w 

postanowieniach obligatoryjnych dot. Realizacji 

wszystkich części zamówienia 

Zamawiający potwierdza, że podlimity 
określone w SIWZ będą miały zastosowanie 
niezależenie od wysokości sumy 
gwarancyjnej. 



„W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, 

wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do 

której odpowiedzialność ubezpieczyciela 

wynikała będzie z różnych postanowień 

określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub 

warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i 

zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub 

klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych 

fakultatywnych), zastosowanie będą miały 

postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego 

(ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które 

w szczególności należy rozumieć szerszy zakres 

ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, 

mniejsze jej ograniczenia, a także niższe 

franszyzy i udziały własne” 

Oraz  

„Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek 

ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit 

odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą 

podstawowym zakresem głównego 

ubezpieczenia, zawartego w opisie przedmiotu 

zamówienia (np. pożar w następstwie 

wandalizmu lub strajków czy zamieszek itp.) to 

szkoda taka objęta będzie do pełnych sum 

ubezpieczenia, zgodnie z zakresem danego 

ubezpieczenia". 

Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Podlimity określone w SIWZ będą mieć 

zastosowanie niezależnie od wyższej sumy 

gwarancyjnej 

b) Że niższe podlimity wskazane wyraźnie w 

SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od 

innych podli mitów określonych dla pozostałych 

ryzyk 

Przy zastosowaniu powyższych postanowień 

powstają wątpliwości, czy podlimity/limity 

określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą 

mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te 

wynikają z odpowiedzialności ogólnej 

(deliktowej, kontraktowej), dla której 

obowiązuje suma gwarancyjna w wysokości 

500.000,00 PLN – np. limit w pkt. 4.7 – 

odpowiedzialność cywilna za szkody 

wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez 

jego zanieczyszczenie, z podli mitem 200.000,00 

PLN na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe. 

26.  

W odniesieniu do zapisów SIWZ prosimy o 

potwierdzenie, że wszelkie wyłączenia oraz 

ograniczenia zawarte w ogólnych warunkach 

Wykonawcy będą miały zastosowanie, chyba że 

zakres ten został wprost wskazany w SIWZ oraz 

załącznikach do SIWZ. Brak jednoznacznego 

doprecyzowania, w świetle zakresu 

ubezpieczenia na przykład ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu 

elektronicznego, wskazującego ubezpieczenie 

Zamawiający potwierdza, iż we wszystkich 
sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają zapisy OWU wykonawcy 
wybranego w postępowaniu. 



mienia od wszystkich ryzyk, może budzić 

wątpliwości w świetle zapisów umów 

reasekuracyjnych potencjalnych wykonawców 

co może uniemożliwić złożenie oferty. 

27.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres 

ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez 

nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód 

związanych z organizacją imprez obejmujących 

sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze. 

Zamawiający potwierdza, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu organizowania imprez nie obejmuje i 
nie będzie obejmował szkód związanych z 
organizacją imprez obejmujących sporty 
motorowe, motoro-wodne, lotnicze. 

28.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres 

ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód związanych z organizacją 

imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, 

rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych 

wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza 

się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 

spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie 

poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z 

akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i 

skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafting, 

canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le 

parkur, kitesurfing. 

Zamawiający potwierdza, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu organizowania imprez nie obejmuje i 
nie będzie obejmował szkód związanych z 
organizacją imprez związanych ze sportami 
ekstremalnymi, rozumiane jako sporty 
wysokiego ryzyka uprawiane w celu 
osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane 
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i 
życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny 
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda 
na nartach i snowboardzie poza 
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z 
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i 
skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 
uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 
górskie), le parkur, kitesurfing. 

29.  

W odniesieniu do załącznika nr 1a do SIWZ 

prosimy o doprecyzowanie, że w świetle zapisu 

„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych 

warunków ubezpieczenia wykonawcy 

dotyczące powyższych kategorii mienia nie 

obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu 

ochrony nie podlega żaden składnik mienia 

wymieniony w wykazie majątku deklarowanego 

do ubezpieczenia” Zamawiający ma na myśli 

tylko wyłączenia przedmiotowe zawarte w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy 

nie zaś wyłączenia zakresowe. Brak 

doprecyzowania przedmiotowego zapisu 

powoduje, że potencjalny Wykonawca musiałby 

przyjąć do ochrony wszelkie zdarzenia co jest 

niedopuszczalne z punktu widzenia umowy 

reasekuracyjnej. 

Pytanie dotyczy: ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Zamawiający potwierdza, że zapis 
Wyłączenia ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia wykonawcy 
dotyczące powyższych kategorii mienia nie 
obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu 
ochrony nie podlega żaden składnik mienia 
wymieniony w wykazie majątku 
deklarowanego do ubezpieczenia dotyczy 
wyłączeń przedmiotowych zawartych w 
OWU Wykonawcy. 

30.  

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do 

ubezpieczenia księgozbiorów znajdują się 

starodruki i/lub tak zwane białe kruki. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 

wskazanie trzech o najwyższej wartości. 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia białych kruków. 

31.  

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach 

zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują 

się solary. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia instalacji solarnych. 

32.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 31 wnioskujemy o wskazanie ich 



wartości, lokalizacji oraz sposobu mocowania 

(dach, grunt itp.) 

33.  

W odniesieniu do załącznika nr 1a do SIWZ pkt. 

5.63 (strona 45 SIWZ) wnioskujemy 

ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla 

nasadzień do ryzyk wymienionych wprost w pkt. 

1.1.1. – 1.1.6 załącznika nr 1a do SIWZ. 

Ubezpieczenie nasadzeń od wszystkich ryzyk 

nie jest możliwe, ponieważ włączałoby do 

ochrony naturalne choroby/usychanie nasadzeń 

co jest ryzykiem nieakceptowanym przez rynek 

ubezpieczeniowy i wyłączonym z reasekuracji. 

Zamawiający informuje, że naturalne 
choroby oraz usychanie nasadzeń nie jest 
objęte zakresem ubezpieczenia. 

34.  

W odniesieniu do zapisów załącznika nr 1a do 

SIWZ pkt. 4.4.2 (strona 49 SIWZ – dotyczy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 

„ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka 

odnosi się również do sprzętu elektronicznego 

deklarowanego do ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk” wnioskujemy o 

doprecyzowanie, czy wskazane limity 

odpowiedzialności są łączna dla obu zakresów 

ubezpieczenia czy należy przyjąć odrębne limity 

dla ubezpieczenia mienia w ramach sprzętu 

elektronicznego oraz w ramach mienia od 

wszystkich ryzyk. 

Zamawiający informuje, iż wskazane limity 
odpowiedzialności są łączne dla obu 
zakresów ubezpieczenia: ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego.  

35.  

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

całkowite wyłączenia z ochrony ubezpieczenia 

odpowiedzialności za szkody wynikające z 

naruszenia dóbr osobistych. Przedmiotowy 

zakres uniemożliwia złożenie oferty. 

Zamawiający informuje, iż wykresla pkt 4.4 z 
Załącznika nr 1a do SIWZ rozdział III 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): 
4.4. odpowiedzialność cywilną za szkody 
wynikające z naruszenia dóbr osobistych, bez 
podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej 
na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, z wyłączeniem: 
- szkód wynikających z czynności dokonanych 
przez ubezpieczonego lub na jego polecenie ze 
świadomością, że mogą naruszać cudze 
prawa lub powodować szkodę (wina umyślna) 
- szkód wynikających z przestępstwa 
popełnionego przez ubezpieczonego lub na 
jego polecenie 
- szkód powstałych w związku z naruszeniem 
przez ubezpieczonego lub na jego polecenie 
praw autorskich, patentów, znaków 
towarowych, nazw fabrycznych i licencji 

36.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 35 

wnioskujemy o przeniesienie przedmiotowego 

zakresu ubezpieczenia do postanowień 

fakultatywnych. 

37.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

poprzez jego zanieczyszczenie wnioskujemy o 

potwierdzenie, ze Wykonawca nie odpowiada za 

szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 

odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym w środowisku 

naturalnym. 

Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym poprzez jego 
zanieczyszczenie nie obejmuje szkód 
regulowanych przepisami Dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym w 
środowisku naturalnym. 

38.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

poprzez jego zanieczyszczenie wnioskujemy o 

Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie 



potwierdzenie, że ochrona będzie obejmować 

wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego 

zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 
niezamierzone przez Ubezpieczonego.  

39.  

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

doprecyzowanie jakie produkty mają zostać 

objęte ochroną ubezpieczenia. 

Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
za produkt odnosi się do produktu – wody. 

40.  

W odniesieniu do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

wyłączenie z ochrony ubezpieczenia kosztów 

wycofania produktu z obrotu przez producenta 

wyrobu finalnego. 

Zamawiający informuje, iż wykreśla pkt 4.14 
z Załącznika nr 1a do SIWZ rozdział III 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): 
 4.14. odpowiedzialność cywilną 
obejmującą koszty wycofania produktu z 
obrotu przez producenta wyrobu finalnego, z 
podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe, 

41.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi 

pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że z ochrony 

ubezpieczenia wyłączone są przedmiotowe 

prace prowadzone metodą wybuchową. 

Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wyrządzone w 
związku z prowadzonymi pracami 
rozbiórkowymi i wyburzeniowymi nie 
obejmuje prac prowadzonych metodą 
wybuchową. 

42.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem 

drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz 

parkingami prosimy o wprowadzenie 

następującego zapisu: 

Ubezpieczony jest obowiązany do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w 

którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w 

ciągu 72 godzin 

- prowadzenie dokumentacji zgłoszeń o 

miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który 

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 

- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla 

korzystających z pasa drogowego, za który 

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 

72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie 

wiadomości 

- stosowania się do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach 

publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u Ubezpieczonego 

Brak ww, działań w określonych powyżej 

terminach może skutkować ograniczeniem lub 

odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 

przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do 

kolejnych szkód powstałych w tym samym 

miejscu. 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ 
w zapytywanym zakresie. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że występujące 
zagrożenia będzie zabezpieczał w miarę 
możliwości w celu zmniejszenia ryzyka 
ubezpieczeniowego.   

43.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody spowodowane wykorzystaniem 

materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

pokazem sztucznych, fajerwerków itp prosimy o 

potwierdzenie, że wszelkie tego rodzaju pokazy 

Zamawiający potwierdza, że pokazy 
związane z wykorzystaniem materiałów 
wybuchowych i pirotechnicznych, pokazem 
sztucznych, fajerwerków będą 
przeprowadzane podmioty zawodowo 
zajmujące się tego rodzaju działalnością 



wykonywane będą przez podmioty zawodowo 

zajmujące się tego rodzaju działalnością. 

44.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w związku z prowadzoną w 

kraju i poza jego granicami działalnością 

kulturalną, promocyjną, edukacyjną, naukową, 

społeczną, organizacją wystaw i działalnością o 

podobnym charakterze wnioskujemy o 

wyłączenie z ochrony terytorium USA, Kanady, 

Australii i Nowej Zelandii. 

Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wyrządzone w 
związku z prowadzoną w kraju i poza jego 
granicami działalnością kulturalną, 
promocyjną, edukacyjną, naukową, 
społeczną, organizacją wystaw nie obejmuje 
szkód powstałych na terytorium USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

45.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wynikające z utraty lub zniszczenia 

dokumentów wnioskujemy o doprecyzowanie, 

że Wykonawca odpowiada wyłącznie za koszty 

odtworzenia dokumentów. 

Zamawiający potwierdza, że zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wynikające z utraty 
lub zniszczenia dokumentów obejmuje 
wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów. 

46.  

W odniesieniu do klauzuli wykonywania władzy 

publicznej wnioskujemy o doprecyzowanie, że 

Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

- związane z zarządzaniem drogami 

- które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić 

wyłącznie z uwagi na względy słuszności 

- powstałe w wyniku niewypłacalności 

- powstałe wskutek ujawnienia wiadomości 

poufnej 

Zamawiający informuje, że nie określił 
zamkniętego katalogu wyłączeń w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 
dlatego w tym zakresie zastosowanie mają 
OWU Wykonawcy o ile nie są sprzeczne z 
postanowieniami SIWZ  

47.  

W odniesieniu do przedstawionego wykazu 

mienia prosimy o informację czy, w 

którymkolwiek ze zgłoszonych do 

ubezpieczenia budynków przechowywane jest 

mienie łatwopalne i/lub wybuchowe. 

Zamawiający informuje, iż nie przechowuje 
mienia łatwopalnego i wybuchowego.  

48.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na 

pytanie numer 47 prosimy o wskazanie 

budynków, w których rzeczone mienie jest 

składowane wraz ze szczegółowymi 

informacjami na temat rodzaju składowanego 

mienia, jego ilości oraz sposobu składowania, 

konstrukcji budynku oraz zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w nim zastosowanych 

49.  

W odniesieniu do przedstawionej definicji 

powodzi prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód powstałych w 

wyniku podniesienia się wód gruntowych oraz 

podtopień w kwocie 100.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym 

okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy 

zaproponowany limit jest dla Zamawiającego 

niewystarczający prosimy o zaproponowanie 

innego. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

50.  

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia 

od wszystkich ryzyk wnioskujemy o 

potwierdzenie,  że ryzyko 

wandalizmu/dewastacji nie dotyczy gotówki 

oraz innych wartości pieniężnych 

Zamawiający informuje, iż ryzyko 
dewastacji/wandalizmu nie dotyczy gotówki 
oraz innych wartości pieniężnych.  

51.  

W odniesieniu do klauzuli automatycznego 

pokrycia wnioskujemy o doprecyzowanie, że w 

sytuacji gdy wartość nowo ubezpieczanego 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do 
klauzuli automatycznego pokrycia w sytuacji 
gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia 



mienia przekroczy 20% sumy ubezpieczenia 

zostanie ono włączone do ochrony wyłącznie za 

zgodą Wykonawcy. 

przekroczy 20% sumy ubezpieczenia, 
zostanie ono przyjęte po zgłoszeniu przez 
Ubezpieczonego.  

52.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 51 

wnioskujemy o ustanowienie maksymalnego 

limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w 

wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Brak 

zastosowania jakiegokolwiek limitu 

uniemożliwia wyliczenie PML-u z uwagi na 

możliwość nieograniczonego włączania nowego 

mienia do ubezpieczenia. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

53.  

W odniesieniu do klauzuli usunięcia przyczyny 

awarii prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca 

zwraca koszty poszukiwania i usunięcia awarii 

(w tym jej przyczyn) w instalacjach lub 

urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz 

innych instalacjach i urządzeniach 

technologicznych, w tym przeciwpożarowych, 

znajdujących się w miejsc ubezpieczenia w 

ramach sum ubezpieczenia przedmiotowego 

mienia 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

54.  

W przypadku odpowiedzi negatywnej na 

pytanie numer 53 prosimy o wprowadzenie 

limity dla wskazanych kosztów w kwocie 

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w każdym 12 miesięcznym okresie 

ubezpieczenia. W przypadku gdy 

zaproponowany limit jest dla Zamawiającego 

niewystarczający prosimy o zaproponowanie 

innego. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

55.  

W odniesieniu do klauzuli miejsc ubezpieczenia 

prosimy o doprecyzowanie, że przedmiotowa 

klauzula ma zastosowanie pod warunkiem 

zastosowania w rzeczonych lokalizacjach 

minimalnych zabezpieczeń określonych 

przepisami prawa. 

Zamawiający informuje, że treść klauzuli 
miejsc ubezpieczenia ma zastosowanie w 
przypadku zastosowania w rzeczonych 
lokalizacjach minimalnych zabezpieczeń 
określonych przepisami prawa. 

56.  

W odniesieniu do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie 

ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu 

wykonywania władzy publicznej, 

Zamawiający potwierdza, że treść klauzuli 
reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia 
OC z tytuły wykonywania władzy publicznej. 

57.  

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia 

ryzyka z eksploatacji do zakresu klauzul 

fakultatywnych 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

58.  

W przypadku braku zgody na pytanie numer 57 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że 

Wykonawca obejmuje ochroną przedmiotowe 

mienie pod warunkiem, że  

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, 

konserwowane oraz odłączone od źródeł 

zasilania 

- teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, 

oświetlony w porze nocnej 

- gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w 

wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i 

gotowe do użycia 



- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, 

grzewczych i technologicznych została usunięta 

woda, inne ciecze oraz para 

- budynek odłączone jest od źródła zasilania 

elektrycznego 

59.  

W odniesieniu do klauzuli strajków i zamieszek 

prosimy o doprecyzowanie, że ochrona 

ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych 

wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni 

związek z działaniami terrorystycznymi. 

Zamawiający informuje, iż treść klauzuli 
strajków i zamieszek nie obejmuje szkód 
powstałych wskutek lub mających pośredni 
lub bezpośredni związek z działaniami 
terrorystycznymi. 

60.  

W odniesieniu do klauzuli współwłasności 

mienia wnioskujemy o wskazanie lokalizacji, w 

których przytoczona w treści klauzuli, sytuacja 

ma miejsce. 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną 
nie jest w stanie wykazać mienia 
podlegającego ubezpieczeniu w ramach 
klauzuli współwłasności. 

61.  

W odniesieniu do klauzuli szkód w 

przedmiotach szklanych prosimy o 

potwierdzenie, że Wykonawca obejmuje 

ochroną wskazane mienie, pod warunkiem, że 

jego wartość została uwzględniona w sumach 

ubezpieczenia wskazanych w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich 

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu 
do klauzuli szkód w przedmiotach szklanych 
Wykonawca obejmuje ochroną wskazane 
mienie, pod warunkiem, że jego wartość 
została uwzględniona w sumach 
ubezpieczenia i limitach na pierwsze ryzyko 
wskazanych w ramach ubezpieczenia mienia 
od wszystkich ryzyk 

62.  

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia 

kradzieży stałych elementów budynków i 

budowli prosimy o doprecyzowanie, że 

Wykonawca odpowiada za szkody pod 

warunkiem, że wskazane mienie zamocowane 

było w sposób uniemożliwiający jego kradzież 

bez użycia siły i/lub narzędzi. 

Zamawiający potwierdza, że klauzula 
ubezpieczenia kradzieży stałych elementów 
budynków i budowli ma zastosowanie pod 
warunkiem, że mienie zamocowane było w 
sposób uniemożliwiający jego kradzież bez 
użycia siły i/lub narzędzi. 

63.  

W odniesieniu do klauzuli wypłaty bezspornej 

części odszkodowania prosimy o modyfikację 

zapisów poprzez wprowadzenie treści „W 

przypadku potwierdzenia swojej 

odpowiedzialności za powstałą szkodę 

ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część 

szacunkowej wysokości należnego 

odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni 

roboczych od zawiadomienia o szkody lub w 

ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia 

odpowiedzialności”. Zaproponowana prze 

Zamawiającego treść klauzuli rodzi ryzyko, że w 

przypadku przyjęcia odpowiedzialności przez 

Wykonawcę 13 lub 14 dnia licząc od dnia 

zawiadomienia o szkodzie, może okazać się 

fizycznie niemożliwe spełnienie oczekiwań 

określonych w klauzuli. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
Załączniku nr 5  w Klauzuli wypłaty 
bezspornej części odszkodowania: 
Klauzula wypłaty bezspornej części 
odszkodowania – bez względu na 
postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy 
ubezpieczenia uzgodniły, że: 
W przypadku potwierdzenia swojej 
odpowiedzialności za powstałą szkodę 
ubezpieczyciel wypaca bezsporną część 
szacunkowej wysokości należnego 
odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 
dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie 
lub w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia 
odpowiedzialności. 

64.  

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w 

kwocie 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód 

wyrządzonych w związku z podejmowaniem 

czynności inwestora. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie. 

65.  

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone w następstwie działania lub 

zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z 

administrowaniem nieruchomościami 

Zamawiający potwierdza, że zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
rozszerzeniu o szkody wyrządzone w 
następstwie działania lub zaniechania, które 
mogą wyniknąć w związku z 



komunalnymi i należącymi do wspólnot 

mieszkaniowych, wnioskujemy o potwierdzenie, 

że przedmiotowy zakres nie obejmuje 

działalności objętej ochroną w ramach 

obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy 

nieruchomości. 

administrowaniem nieruchomościami 
komunalnymi i należącymi do wspólnot 
mieszkaniowych nie obejmuje 
obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy 
nieruchomości. 

66.  

W odniesieniu do załącznika nr 6 do SIWZ 

prosimy o doprecyzowanie, że wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian w umowie będzie 

wymagało zgody obu stron. 

Zamawiający potwierdza, że wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian w umowie wymaga 
zgody obu stron umowy. 

67.  

Prosimy o modyfikacje formularza ofertowego. 

W pozycji nr 3. Sprzęt elektroniczny wskazana 

została składka za cały okres zamówienia (24 

miesiące) podczas gdy zgodnie z SIWZ okres 

ubezpieczenia to 36 miesięcy. 

Zamawiający potwierdza, że okres 
wykonania zamówienia to 36 miesięcy i 
wymaga w formularzu cenowym wpisania 
składki za pełny 36 miesięczny okres 
wykonania zamówienia. W związku z 
powyższym do niniejszych wyjaśnień 
załączamy poprawiony załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

68.  

W odniesieniu do formularza ofertowego 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że w 

przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej również należy wpisać składkę za 36 

miesięczny okres ubezpieczenia. 

 
 

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

 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ opisaną powyżej 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 29.10.2019 na godz.: 12:00. W związku z 
powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 11.2.2. i 12.2. 12.7., które 
otrzymują brzmienie: 

 
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu 

nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Roźwienica – 
nie otwierać przed dniem 29.10.2019 r.  r., godz. 12:15”                                                                                            
 
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019 r.  o godz. 12:00 
 
12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

 / -- / 

                                                                                                            Wójt Gminy Tomasz Kotliński 



   

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta” 

 

……………………………..……………………… 

    (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ O F E R T A 

Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

Wykonawców): 

Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności ubezpieczeniowej, a nie jego oddziału, przedstawicielstwa lub innej jednostki 

organizacyjnej): 

Firma (nazwa): ............................................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

NIP: ............................................................................................................................................................. 

REGON: ............................................................................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................................. 

Jednostka organizacyjna Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia 

(należy wpisać dane oddziału, przedstawicielstwa lub innej jednostki organizacyjnej Wykonawcy – jeśli 

dotyczy): 

Firma (nazwa): ............................................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

Osoba uprawniona przez Wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................. 

Stanowisko: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................................. 



II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Gmina Roźwienica  

Roźwienica 1 

37-565 Roźwienica 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Roźwienica” 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za cenę: 

 

Część I zamówienia – „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Roźwienica” 

 

…............................................................. PLN, słownie złotych ........................................................... 

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)/ 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące począwszy od 25.11.2019 r. 

Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 

 

Uwaga – jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić 

kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Składka za cały 

okres zamówienia 

(36 miesiące) 

Budynki i budowle 36 324 928,65 zł  

Wyposażenie i urządzenia  4 508 901,65 zł  

Pozostały przedmiot ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka 

Nakłady inwestycyjne/ adaptacyjne 50 000,00 zł  

Środki obrotowe 30 000,00 zł  

Środki niskocenne konto 013 200 000,00 zł  

Zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz 

materiałów archiwalnych (w tym archiwum 

zakładowe) 

100 000,00 zł  

Mienie pracownicze i uczniowskie 50 000,00 zł  

Mienie członków OSP 50 000,00 zł  

Gotówka i inne wartości pieniężne 20 000,00 zł  

Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne 20 000,00 zł  

Znaki drogowe z konstrukcją wsporczą, 

elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
20 000,00 zł  



tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, 

lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne 

Budowle nie ujęte ubezpieczeniu na sumy stałe  20 000,00 zł  

Wyposażenie jednostek OSP 40 000,00 zł  

Sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, 

sanitarnej  i kanalizacyjnej 
300 000,00 zł  

Razem składka za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk   

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna 

Składka za cały 

okres zamówienia 

(36 miesiące) 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i 

kontraktowa  
500 000,00 zł 

 

Razem składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Składka za cały 

okres zamówienia 

(36 miesiące) 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny  862 170,54 zł  

Sprzęt elektroniczny przenośny  158 825,91 zł  

Ubezpieczenia wspólne obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne 

Koszt odtworzenia danych i oprogramowanie  30 000,00 zł  

Wymienne nośniki danych  10 000,00 zł  

Zwiększone koszty działalności 10 000,00 zł  

Razem składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

Razem składka za wszystkie ubezpieczenia   

 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące 

części I zamówienia 

Akceptacja 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do kwoty 7 000 000,00 zł – 6 

punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania – 4 

punkty 

 

Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 4 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 2 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w 

mieniu otaczającym – 3 punkty 

 

Zniesienie franszyzy integralnej –7 punktów  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 3 punkty  

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych 

strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji 

 



administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 300 000 zł na jedno 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe –4 punkty 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia 

ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty 

 

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów 

w ubezpieczeniu OC z 300 000,00 zł do sumy gwrancyjnej na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe – 6 punktów 

 

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po 

wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 4 punkty 

 

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 7 punktów  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych 

Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk – 6 punkty  

Zniesienie udziału własnego – 7 punktów  

Pozostałe klauzule dodatkowe 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów  

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty  

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 

w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 6 punktów 

 

Zwiększenie do kwoty 5 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli 

automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego 

oraz mienia od wszystkich ryzyk) - 7 punktów 

 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub 

postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub 

postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub 

„Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż 

podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

 

A. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Roźwienica” 

 

…............................................................. PLN, słownie złotych ................................................................. 

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)/ 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące począwszy od 25.11.2019 r. 

Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ 

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Składka za cały okres zamówienia 

(36 miesiące) 

Lp Nr rej. Marka Rodzaj 

suma 

ubezpieczeni

a AC 

Składka 

OC 

Składka 

AC 

Składka 

AS 

Składka 

NNW 
RAZEM 



1.  RJA45112 RENAULT pożarniczy 98 000,00 zł   
Nie 

dotyczy 
  

2.  RJA83JX FORD pożarniczy -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

3.  RJA51998 FS-LUBLIN specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

4.  RJA00998 FORD specjalny 48 000,00 zł   
Nie 

dotyczy 
  

5.  RJA5PS5 ROBUR 
przyczepa 

lekka 
-  

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
 

6.  RJA22YF 

FSC-

STARACHO

WICE 

specjalny 52 800,00 zł   
Nie 

dotyczy 
  

7.  RJA52HE JELCZ specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

8.  RJA03011 STAR specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

9.  RJA36656 FORD specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

10.  RJA71MG 
MERCEDES 

BENZ 
specjalny -  

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

11.  RJA3184 STAR specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

12.  brak Waryński 
koparko-

ładowarka 
48 000,00 zł   

Nie 

dotyczy 
  

13.  RJA07500 NISSAN specjalny 38 400,00 zł   
Nie 

dotyczy 
  

14.  RJA2P36 STIM przyczepa -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
 

15.  RJA26266 CITROEN osobowy 36 000,00 zł      

16.  RJA4PK4 PRONAR przyczepa -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
 

17.  RJA08T8 
JOHN 

DEERE 
ciągnik 180 000,00 zł   

Nie 

dotyczy 
  

18.  RJA7PJ7 MEPROZET przyczepa -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
 

19.  RJA44UX CITROEN osobowy 12 000,00 zł      

20.  RJA77112 STAR specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

21.  RJA85070 STAR specjalny -  
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
  

22.  RJA93759 RENAULT specjalny 290 900,00 zł   
Nie 

dotyczy 
  

Razem za ubezpieczenia komunikacyjne  

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 

dotyczące części II zamówienia 

Akceptacja 



Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim 

zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na 

dzień ustalania odszkodowania – 30 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 30 punktów  

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe 

podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu lub 

pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii-15 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 

punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% płaconej 

składki – 10 punktów 

 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub 

postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub 

postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub 

„Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż 

podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

 

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić 

kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

 

B. Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Roźwienica” 

 

…............................................................. PLN, słownie złotych .............................................................. 

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)/ 

 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące począwszy od 25.11.2019 r. 

Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ 

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Składka za cały okres 

zamówienia (36 

miesiące) 

12 osób 

Jednorazowe odszkodowanie, o 

którym mowa w art. 26 ust 1 i 2 

ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej w razie doznania 

uszczerbku na zdrowiu albo z tytułu 

śmierci Ubezpieczonego w związku 

z udziałem w działaniach 

ratowniczych lub ćwiczeniach. 

 



12 jednostek OSP oraz jednostki 

MDP działające w ramach OSP 
30 000,00 zł 

 

Składka łącznie  

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 

dotyczące części III zamówienia 
Akceptacja 

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 5 nowych członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 20 punktów 

 

Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 

przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy 

ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na 

zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie odszkodowania - 20 punktów 

 

Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w 

szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego 

zakresem i umową ubezpieczenia do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu, 

licząc od 3 dnia pobytu przez okres maksymalnie 90 dni w trakcie rocznego 

okresu ubezpieczenia – 20 punktów 

 

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku 

na zdrowiu w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 20 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 20 punktów  

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub 

postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub 

postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub 

„Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. 

W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż 

podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić 

kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

 

Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, 

2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania 

i złożenia oferty, 

3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

4) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy 

oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji 

zamówienia zgodnie z SIWZ i umową, 

5) zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom usług, objętych przedmiotem 

zamówienia; 

* niepotrzebne skreślić 

zamierzamy powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom następujący zakres usług, 

objętych przedmiotem zamówienia (wypełniają Wykonawcy, którzy deklarują taki zamiar): 

 



L.p. 
Powierzany podwykonawcom zakres 

usług ubezpieczeniowych 
Podwykonawca (firma) 

   

 

6) wyrażamy zgodę na: 

a) ratalną (kwartalną) płatność składki, 

b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności 

c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ, 

d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna 

rozliczana będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania 

składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej. 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

      * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

8) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez 

zamawiającego w załączniku nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

9) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty: 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w 

następującym zakresie:                 …............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

/ Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).  

Przy zaznaczeniu punktu b) podać rodzaj każdego towaru lub usługi  oraz wartość bez podatku 

VAT / 

10)  Informuję, że: 

 

a)  jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

b)  nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem 

/  Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b) 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR , średnie przedsiębiorstwa to 



przedsiębiorstwa które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR./ 

Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa; 

2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, 

jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa; 

3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 999) Zamawiający nie będzie zobowiązany 

do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie ogólne 

i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych 

warunków obowiązujące na dzień składania oferty) 

Lp. 

Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych 

i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów 

do tych warunków, mających zastosowanie do niniejszego 

zamówienia 

Data zatwierdzenia 

przez Zarząd 

Wykonawcy 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (I część zamówienia) 

   

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (I część zamówienia) 

   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( I część zamówienia) 

   

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance) (II część zamówienia) 

   

   

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (III część zamówienia) 

   

 

Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Pełnomocnik) na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Stanowisko: …………………………………………………………………….. 

Telefon / Faks …………………………………………………………………….. 

Numer NIP: …………………………………………………………………….. 

Zakres: 

1) do reprezentowania w postępowaniu* 

2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 

* niepotrzebne skreślić 



(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną) 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty : 

Lp. Wyszczególnienie Nr strony 

   

   

   

   

   

   

Zastrzeżenie:  

Załączniki nr ……………………………….…………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

…………………………………………………………… 

(podpis(y) osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

dokumentami rejestrowymi 

lub wskazanych w pełnomocnictwie) 

 

………………………., dnia ………………………………..….. 

(miejscowość i dat



 


