
 

 

     Rydzyna, 14.03.2011 r. 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego 

na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu  składania ofert z 16.03.2011r. na  

21.03.2011r. do godz. 14
00 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert: 

Oferty naleŜy składać do 18.03.2011 roku do godz. 10°° 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2011 roku do godz. 10
15 

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza wykreślenie 

następujących zapisów z SIWZ:  

- uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

technologicznej, klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych powstałe w wyniku 

awarii), w tym pękanie spowodowane zamarzaniem – podlimit 500.00PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia 

- topnienie, zaleganie oraz uszkodzenia konstrukcji pod cięŜarem śniegu i lodu 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia powyŜszych zapisów z SIWZ 

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza zmianę  zapisu o 

treści: 

- wandalizm, za który uwaŜa się niezwiązane z kradzieŜą z włamaniem i/lub rabunkiem 

celowe zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym równieŜ częściowe 

rozkradzenie (stałych elementów wyposaŜenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń 

zainstalowanych na budynkach, mienia znajdującego się w budynkach), z wyłączeniem 



 

 

graffiti – podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Na treść: 

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Zakład 

ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 

dewastacji/wandalizmu, za które uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez 

okres dłuŜszy niŜ 30 dni. 

Limit odpowiedzialności: 50.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, z wyłączeniem graffiti. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza definicję wg zapisów z SIWZ:  

wandalizm, za który uwaŜa się niezwiązane z kradzieŜą z włamaniem i/lub rabunkiem 

celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym 

równieŜ częściowe rozkradzenie pozostawiające ślady uŜycia siły lub narzędzi (dotyczy min.: 

stałych elementów wyposaŜenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych 

na budynkach, mienia znajdującego się w budynkach), z wyłączeniem graffiti; ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 

dłuŜszy niŜ 30 dni - podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

 

Pytanie 4: 

Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza zmianę  zapisu o 

treści: 

 

- przepięcia, za które uwaŜa się powstałe z jakiekolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany 

napięcia przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 

teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie 

przedmiotu ubezpieczenia – podlimit 1.000.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

 



 

 

Na treść: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe : 

1) Zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku 

przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe 

wskutek innych niezaleŜnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  

2) Przez  przepięcie  naleŜy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 

przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 

się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 

odpowiedniego do zagroŜenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 

ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 

wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 

maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŜenia, indukcje impulsów 

napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 

reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 

W ubezpieczeniu mienia od poŜaru i innych zdarzeń losowych  500.000,00zł 

6) Franszyza redukcyjna : 5% szkody 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu z SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza zmianę  zapisu o 

treści: 

„Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) – 500 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia bez 

względu na wartość szkody” 

na 

„Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) – 500 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia”. 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu z SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

Według jakiego systemu i w jakiej wartości ubezpieczeniowej podano wartości do 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

 

Odpowiedź: 

Informacje podane w SIWZ: 

System ubezpieczenia: 

sumy stałe: 

− wg wartości odtworzeniowej: budynki, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia, 

wyposaŜenie 

pierwsze ryzyko: 

− wg wartości odtworzeniowej: nakłady adaptacyjne, budowle 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia poniŜszych franszyz : 

Franszyza integralna – 100,00 EURO  wg średniego kursu NBP na dzień powstania szkody 

Franszyza redukcyjna –  1 000PLN w kaŜdej szkodzie rzeczowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany franszyz. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o podanie roku budowy poszczególnych budynków i ich stanu technicznego 

budynków. 

Odpowiedź: 

Dla budynku poz. 53 wykazu nr 1 – budynek oddany do uŜytkowania w 2008 r., dla 

budynku poz. 102 wykazu nr 1 - budynek oddany do uŜytkowania w 2010 r. 

Dla pozostałych budynków Zamawiający nie posiada potwierdzonych informacji o latach 

budowy budynków, dla których nie zostało to wskazane w SIWZ. 

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia podlegają okresowym przeglądom 

technicznym i kaŜdorazowo wykonywane są wszelkie naprawy, zalecenia wynikające z 

przeglądów technicznych. Wszystkie obiekty są uŜytkowane w związku z czym na bieŜąco 



 

 

są prowadzone niezbędne naprawy i remonty zarówno instalacji jak i elementów 

konstrukcyjnych i elewacji budynków.  

 

Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 

Pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia 

Pytanie 9: 

Czy zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia dopuszcza zmianę treści z: 

 

Zakres ubezpieczenia: 

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe na skutek dokonania lub usiłowania 

dokonania kradzieŜy z włamaniem oraz rabunku, a takŜe dewastacji: 

1. KradzieŜ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z 

zamkniętego lokalu, schowka lub samochodu (przedziału medycznego karetki) po usunięciu 

istniejącego zabezpieczenia przy uŜyciu siły lub narzędzi, albo teŜ w wyniku otwarcia 

zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez 

kradzieŜ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŜe zabór mienia, 

dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony 

przy zastosowaniu naleŜytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił 

ślady, które mogą być uŜyte jako środki dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi naleŜy 

rozumieć jeden sprawny zamek patentowy lub kłódkę. 

2. Rabunek - zabór lub próba zaboru ubezpieczonego mienia przy uŜyciu przemocy fizycznej lub 

groźby, jej natychmiastowego uŜycia w stosunku do ubezpieczonego lub osób przez niego 

zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź 

doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do 

otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi (równieŜ podczas przewoŜenia, 

przenoszenia mienia pomiędzy lokalizacjami oraz uŜytkowania mienia poza lokalizacjami).  

3. Dewastacja - rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 

przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek kradzieŜy z włamaniem i 

rabunku lub próby kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 

Na: 

1. kradzieŜ z włamaniem - uwaŜa się: 

a) zabór mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał lub 



 

 

usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy uŜyciu siły i narzędzi 

istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, 

który zdobył przez kradzieŜ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, 

Przez zabezpieczenie drzwi naleŜy rozumieć dwa sprawne zamki wielozastawkowe 

lub kłódkę wielozastawkową 

b) zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany przez sprawcę, który 

ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeŜeli pozostawił ślady, które mogą być 

uŜyte jako dowód potajemnego ukrycia, 

     2.  rabunek - uwaŜa się zabór ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, dokonany: 

a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego lub osób u nich zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego 

uŜycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności  - 

dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,  

b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby 

natychmiastowego uŜycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem 

lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości 

pienięŜnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je 

otworzył kluczami zrabowanymi. 

    3. wandalizmu, za które uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 

mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w na skutek 

kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany. 

 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o  oświadczenie, ( w załączeniu) iŜ w posiadaniu są dokumenty jak poniŜej oraz iŜ 

na podstawie wykonanych badań nie stwierdzono uwag do poszczególnych instalacji: 

- protokoły z kontroli stanu technicznego przydatności do uŜytkowania obiektu, 

budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – przegląd 5 letni /roczne  

- protokoły z kontroli okresowej stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych,  

instalacji gazowej, 

- protokoły z kontroli przewodów kominowych, 

- protokoły badań okresowych wydane przez UDT wraz z decyzjami, 



 

 

- dokumentacja – z prób instalacji gazów medycznych, 

- instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego,  

- program szkoleń okresowych z zakresu BHP i ppoŜ.,  

- sprawozdanie z badania instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, iŜ: 

wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia podlegają okresowym przeglądom 

technicznym i kontrolom okresowym wymaganym przepisami prawa.  

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu dotyczącego: 

Klauzula Wartości Mienia (do ubezpieczeń 1,2,3,4) – zakład ubezpieczeń oświadcza,  Ŝe 

akceptuje poniŜsze definicje oszacowania wartości ubezpieczonego mienia: 

- wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia, bez 

względu na stopień zuŜycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, odpowiadająca kosztom 

remontu, lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii 

(o ile to moŜliwe), konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy lub 

wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych 

bądź jak najbardziej zbliŜonych parametrach, powiększona o koszt transportu, dojazdu, 

montaŜu cła i itp. (jeŜeli występują). W przypadku nie odtworzenia mienia odszkodowania 

odpowiada wartości rzeczywistej mienia sprzed szkody. 

-wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o techniczne zuŜycie; 

 

Na: 

- wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu 

nowego lecz nie ulepszonego, to jest: 

a) w przypadku budynków, budowli lub nakładów adaptacyjnych – wartość 

odpowiadająca kosztom odbudowy mienia w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 

dotychczasowej technologii, konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy 

zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliŜonych materiałów, 

b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposaŜenia – wartość odpowiadająca 

kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz 

o tych samych lub najbardziej zbliŜonych parametrach;  

wartość odtworzeniowa powinna uwzględniać koszty opracowania wymaganej 

dokumentacji, koszty transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montaŜu i 



 

 

nadzoru oraz wszelkie inne niezbędne koszty, których poniesienie jest konieczne w celu 

odtworzenia mienia (w tym koszty związane z koniecznością realizacji obowiązujacych 

na dzień zawierania umowy ubezpieczenia przepisów prawa dotyczącego konstrukcji i 

eksploatacji budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposaŜenia); 

 

- wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zuŜycie 

techniczne; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje powyŜszy zapis, jeŜeli wynika on wprost z OWU wykonawcy. 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu dotyczącego: 

Klauzuli inwestycyjnej (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) 

Na 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  

 (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 

się, Ŝe: 

a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem 

zgodnie z umową ubezpieczenia,  

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - 

wskutek dokonanych inwestycji , 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 

określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  

Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych 

inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna 

ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w 

umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 

Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone 

dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną 

ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz 

prac budowlano-montaŜowych (w tym prób i testów). 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 

ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu kaŜdego półrocza okresu 



 

 

ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 

3. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości (do 

wyboru)  

• 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia  

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 

przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 

następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 

świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu kaŜdego 

okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym 

okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.  

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 

zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Zakład Ubezpieczeń 

dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  

 

Klauzuli rezygnacji z regresu (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) 

Na 

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW  

UBEZPIECZONEGO   

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe Zakład Ubezpieczeń zrzeka się przysługującego mu na 

podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu 

wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik 

lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość rezygnacji z zapisu dotyczącego: 

Klauzuli szkód wzajemnych (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) 

Klauzuli lokalizacyjnej (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5) 



 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie powyŜszych zapisów. 

 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu dotyczącego: 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w statucie 

Gminy Rydzyna, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. 

U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz.1014 z późn. zm.), i innych przepisach prawa, 

działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego 

zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie 

śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenie, 

zniszczenie mienia lub spowodowanie określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego 

(szkoda majątkowa) Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w 

granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody wyrządzone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski, nie więcej jednak niŜ do wysokości przyjętej w umowie 

ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. 

na 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w statucie 

Gminy Rydzyna, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. 

U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz.1014 z późn. zm.), i innych przepisach prawa, 

działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego 

zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie 

śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenie, 

zniszczenie mienia lub spowodowanie określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego 

(szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w 

tym takŜe utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła 

utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy) Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do 

zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej  bezpieczającego za 

szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nie więcej jednak niŜ do 

wysokości przyjętej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany. 

 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość rezygnacji z zapisu dotyczącego: 

OC za czyste straty finansowe 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z rozszerzenia o OC za czyste straty finansowe. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o podanie informacji dotyczącej ilości w km dróg będących pod zarządem Gminy 

z podziałem na drogi: utwardzone, nieutwardzone, w jakim są stanie, ile km ma nową 

nawierzchnię. 

 

Odpowiedź: 

Drogi zarządzane przez Gminę Rydzyna: 

Łączna sieć ogółem dróg gminnych wynosi: 37,0 km (drogi są na bieŜąco remontowane), w 

tym: 

utwardzone – 16,5 km długości, w tym nowa nawierzchnia na długości 2,8 km; 

nieutwardzone – 20,5 km długości; 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia odpowiedzialności z tytułu 

zarządzania drogami wg poniŜszego zapisu, od którego warunkujemy naszą 

odpowiedzialność: 

 

Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania 

drogami. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  

Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy 

w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest 

zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym 

pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

2.  Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 



 

 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Zakład Ubezpieczeń,  

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienaleŜycie działające 

urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym równieŜ nienaleŜytym 

odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu 

nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeŜeli 

miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na 

drogach oraz innych aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 

lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 

5) Franszyza redukcyjna  500,00PLN w kaŜdej szkodzie 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 

2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagroŜenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  

3) usuwania zagroŜeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej  

i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia 

zasad odśnieŜania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany. 

 

Pytanie 18: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia odpowiedzialności z tytułu OC z 

tytułu świadczenia usług gastronomicznych wg poniŜszego zapisu: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych i zakaŜeń. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŜeń 

2. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,    

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŜeń, o których istnieniu 

w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych 



 

 

encefalopatii gąbczastych oraz HIV. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje powyŜszy zapis jeŜeli wynika on wprost z OWU wykonawcy. 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia odpowiedzialności z tytułu OC 

organizatora imprez wg poniŜszego zapisu : 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku 

przeprowadzania imprezy z włączeniem pokazu sztucznych ogni i fajerwerków. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie 

mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej.  

3. Za uczestnika uwaŜa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na 

terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, 

zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej a takŜe osobę świadczącą 

usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy. 

4. Ubezpieczenie obejmuje takŜe szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni i 

fajerwerków. 

5. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:  

1) poniesione przez Policję, Państwową StraŜ PoŜarną, inne jednostki ochrony 

przeciwpoŜarowej, agencję ochrony oraz słuŜbę zdrowia, w związku z działaniem  

w miejscu i w czasie trwania imprezy, 

2) powstałe w pojazdach oraz w  rzeczach w nich pozostawionych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze zmiany. 

 

Pytanie 20: 



 

 

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące: 

- OC za szkody w związku z wynajmowaniem pomieszczeń   – komu wynajmowane (na 

jakie potrzeby) 

Odpowiedź: 

Wynajem lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych 

- OC najemcy  (jakie nieruchomości / ruchomości, o jakim przeznaczeniu, o jakiej 

wartości, czy ubezpieczone w ryzykach poŜarowych) 

Odpowiedź: 

Najem dotyczy: 

nieruchomości gminnych oraz naleŜących do osób trzecich uŜytkowanych przez jednostki 

organizacyjne Gminy Rydzyna – nieruchomości gminne ubezpieczone w zakresie ryzyk 

poŜarowych,  

ruchomości – urządzenia biurowe oraz sprzęt komputerowy  

- OC na szkody w mieniu osób trzecich –  (o jakie mienie chodzi?) 

Odpowiedź: 

Mienie w szatniach placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy 

Rydzyna 

- OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – jakie usługi chodzi i dla kogo 

świadczone 

Odpowiedź: 

Stołówki w placówkach oświatowych Gminy Rydzyna. 

- OC organizatora wycieczek - czy ochrona nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia 

na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych. 

Odpowiedź: 

Ochrona nie dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego. 

- OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu OC pojazdów - (ile pojazdów, gdzie 

jeŜdŜą) 

Odpowiedź: 

Ochrona dotyczy maksymalnie 15 pojazdów poruszających się na terenie Gminy Rydzyna. 

 


