
 

   

 

RO.271.5.2020.ORM                                                                     Opole, 10.07.2020r. 
 
                      
 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu  

   

   

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej i mienia Gminy wraz z jednostkami 

organizacyjnymi w okresie od 01-08-2020 do 31-07-2023 -36 miesięcy 

NNW strażaków OSP Gminy Prószków w okresie od 04-03-2021 do 31-07-2023 -29 miesięcy 

oraz ubezpieczenia pojazdów Gminy Prószków w okresie od 01-08-2020 do 31-07-2023 -36 miesięcy.”, znak sprawy: 

RO.271.5.2020.ORM. 

 

 

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wniesionych przez Wykonawcę w dniu 26.09.2019 r. wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

                    
ODPOWIEDZI NA PYTANIA                      
 
 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, czy  obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, 
spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań 
producenta. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający  potwierdza, że  budynki i, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe 
itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 
zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta. 
 
 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i 
przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany 
nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującym i 
przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający   potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i 
przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany 
nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującym i 
przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? 
 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do 
likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający  potwierdza,  że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do 
likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.  
 
 
 

Pytanie 4: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit we wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla ryzyka 
powodzi odnosi się do pkt 2.2 załącznika  nr 1 do wniosku/polisy OG.  
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający potwierdza, że wskazany limit we wniosku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla ryzyka 
powodzi odnosi się do pkt 2.2 załącznika  nr 1 do wniosku/polisy OG.  
 
 



   

 

Pytanie 5: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do  1.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ 
 
Pytanie 6: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia dla 
zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi lub wskazanie innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zmiana SIWZ uzupełnienie wniosku o  wprowadzony limit  odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie Ubezpieczenia dla zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi.  
 
Pytanie 7: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje przedmiotów ubezpieczenia typu: mosty, wiadukty, hale namiotowe, 
pawilony namiotowe; budowle wodne, pomosty, studnie, jeżeli tak to prosimy o wyłączenie z SIWZ lub wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności  100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje przedmiotów ubezpieczenia typu: mosty, wiadukty, hale namiotowe, 
pawilony namiotowe; budowle wodne, pomosty, studnie, 
 
Pytanie 8: 
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
W zakresie klauzuli maszyn poza miejscem ubezpieczenia wnioskujemy o udostępnienie wykazu maszyn wraz z podaniem sum 
ubezpieczenia.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 

Do pytania nr 8  dołączono pliki wykazów ubezpieczanych maszyn i urządzeń z zastrzeżeniem ubezpieczenia ,,miu’ PSP w 
Prószkowie zgodnie z wykazem wg ewidencji środków  trwałych. 
 
 
Pytanie 9: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
W zakresie klauzuli uderzenia pioruna wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie: 
(…)  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach 
elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych 
częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ .Zamawiający informuje, że  propozycja ubezpieczyciela została ujęta w Załączniku 
do wniosku , Zał  Nr1 -Szczególne warunki ubezpieczenia  dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pkt3 ppkt 
3.3 
 

Pytanie 10: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
W zakresie klauzuli  automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji, wnioskujemy o dopisanie: 
że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie 
począwszy od 1997 r.). 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę siwz biorąc pod uwagę  dotychczasową szkodowośc oraz ustalony limit 
odpowiedzialności. 
 
Pytanie 11: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: 
 „że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”. 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 



   

 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę SIWZ 
 
Pytanie 12: 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego. 
W zakresie klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o dopisanie: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
- kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, 
- niewyjaśnione   zniknięcie,   zaginięcie,   niewytłumaczalne   niedobory   lub   niedobory   inwentarzowe   i   braki spowodowane 

błędami urzędowymi lub księgowymi; 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego, jego 

pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub 
utratę zlecenia; 

- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

ZMIANA SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę treści Klauzuli Kradzieży zwykłej  
 
Pytanie 13: 
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie dróg nie podlega ubezpieczeniu w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres 
ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie dróg nie podlega ubezpieczeniu w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres 
ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną.  
 
 

Pytanie 14: 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla rozszerzenia nr 136 w wysokości 20.000 PLN lub wskazanie innego 
limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zmiana SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla rozszerzenia nr 136 w wysokości 
20.000 PLN 
 
Pytanie 15: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające 
świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej 
działalności w okresie ubezpieczenia. 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający potwierdza, , że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające 
świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej 
działalności w okresie ubezpieczenia. 
 
 

 

Pytanie 16: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz 
potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający  potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz 
potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
Pytanie 17: 
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację  – jaki jest stan techniczny 
zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata 2020/2023? 



   

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
 
Stan techniczny dróg jest zróżnicowany, w większości średni i dobry. W roku 2019 na remonty, przebudowę lub budowę dróg wydatkowano 
1 386 712,74 zł, w roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 3 987 400,00 zł. Nie określono żadnym dokumentem wydatki zaplanowane na lata 
2021 – 2023 z tego tytułu.  

 
 
Pytanie 18: 
Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia  lub czy 
Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają  jakąkolwiek wiedzę o  możliwości powstania roszczeń w  zakresie OC z 
tytułu decyzji organów w przyszłości. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wnioskuje ubezpieczenia w tym zakresie  w ramach niniejszego zamówienia 
 
Pytanie 19: 
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres 
ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 

Zamawiający potwierdza,  ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres 

ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. 
 
 
Pytanie 20: 
Odpowiedzialność cywilna: 
Załącznik nr 1.2 Szczególnych warunków ubezpieczenia nieruchomości – wnosimy o wykreślenie pkt 2 m (w związku z eksploatacją 
składowiska odpadów komunalnych). 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający w załączonych do siwz wykazach nie wnioskował do 
ubezpieczenia składowiska  odpadów komunalnych 
 
 
 
Pytanie 21: 
Odpowiedzialność cywilna: 
Załącznik nr 1.3 Szczególnych warunków ubezpieczenia zarządcy drogi – wnosimy o wykreślenie pkt 2 q o treści: „uszkodzeniem upraw, 
nasadzeń i urządzeń osób trzecich wskutek okoliczności za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w związku z utrzymaniem oraz 
ochroną pasa drogowego, zapewnieniem przejezdności lub oddziaływaniem pasa drogowego na okoliczne nieruchomości. 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ 
 
 
 

Pytanie 22: 

Odpowiedzialność cywilna – Rozszerzenie 1b  
Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest współubezpieczenie osobistej odpowiedzialności podwykonawców 
Zamawiającego.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest współubezpieczenie osobistej odpowiedzialności podwykonawców 
Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 23:  
Odpowiedzialność cywilna: 
Prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie dla rozszerzenia nr 11 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej sublimitu w 
wysokości 500.000 zł lub wskazanie innego sublimitu akceptowanego przez Zamawiającego. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zmiana SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  podlimitu odpowiedzialności  w wysokości 500 000zł 
 

Pytanie 24:  

Odpowiedzialność cywilna: 
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 14a i 14b w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wspólnego podlimitu w 
wysokości 500.000 zł lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego.  



   

 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający informuje, że dla rozszerzenia nr 14 jest wprowadzony limit w wysokości 100 000zł określony w rozszerzeniu 
nr 14 
 

Pytanie 25:  

Odpowiedzialność cywilna: 
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 20 i 20a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wspólnego podlimitu w 
wysokości 500.000 zł lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego.  
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zmiana SIWZ zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie dla rozszerzenia nr 20 i 20a w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej wspólnego podlimitu w wysokości 500.000 zł 
 
Pytanie 26:  
Prosimy dla rozszerzenia nr 22a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej o dopisanie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod 
warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający informuje, że rozszerzenie 22a  posiada stosowny zapis w tej sprawie. 
 
Pytanie 27:  
Prosimy o obniżenie dla rozszerzenia nr 24 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej sublimitu do wysokości 500.000 zł. 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
Zmiana SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  podlimitu w wysokości 500 000zł  
 
Pytanie 28:  
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 27 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 200 000 zł na  jeden 
wypadek i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zmiana SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000zł  dla rozszerzenia nr 27 
 
Pytanie 29:  
Prosimy o podanie n/w dodatkowych informacji dla rozszerzenia nr 30 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 
a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki 

DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i 
przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? 
 
TAK 

 

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na 
bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  
 
NIE 

 

c) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 
za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego ? 
 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 

ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych z zastrzeżeniem że wyłączone są szkody 

spowodowane winą umyślną, natomiast włączone do ubezpieczenia są szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pytanie 30: 
Umowa Generalna (zadanie A+B) §4 ust. 9 - Klauzula waloryzacji – prosimy o dopisanie: 

 
Współczynnik szkodowości Ws będzie liczony dla każdego ryzyka odrębnie w następujący sposób: 
 
            Wartość wypłat odszkodowań oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone na   
            dzień ustalania stawek zgodnie z §1 ust.7 (dla każdego ryzyka) 
Ws = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Wysokość zapłaconej składki za 12 m-czny okres ubezpieczenia (dla każdego ryzyka) 



   

 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
ZMIANA SIWZ Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę SIWZ- tj na zmianę sposobu wyliczenia wskaźnika szkodowości  
 

Współczynnik szkodowości Ws będzie liczony dla każdego ryzyka odrębnie w następujący sposób: 
 
            Wartość wypłat odszkodowań oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone na   
            dzień ustalania stawek zgodnie z §1 ust.7 (dla każdego ryzyka) 
Ws = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Wysokość zapłaconej składki za 12 m-czny okres ubezpieczenia (dla każdego ryzyka) 

 
 
Pytanie 31: 

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:  
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,   

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  
Klauzuli Cyber o treści: 
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, 
technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. 
Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz 
wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt 
umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych 
połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci 
prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w 
Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy 
instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub 
monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), 
w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub 
„odmowy świadczenia usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich 

innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 
1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową, 
2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi 

elektronicznymi, 
3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania, 
4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to 

rezultat: 
(a)  nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w 

związku z powyższym, 
(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych 

elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych 

klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane 
tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu 
zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego 
zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania 
wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie 
uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.  

4. Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku 
gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co 
skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania 
danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych 
zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie 
wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, 
przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy 
przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie do SIWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:  
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,   

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  



   

 

Klauzuli Cyber o treści powyzej 
 
 

Pytanie 32: 

Proszę o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia umowy w treści poniżej. 

1.  Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.  
2.  Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.  

3.  Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:  
1)  wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach 

stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową 
ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 50 % składki 
przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć 
sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających 
na dany roczny okres ubezpieczenia),  

2)  niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.  
4.  Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu 

ubezpieczenia 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ – na  zmianę treści umowy 
 
 

 
Pytanie 33: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli 
OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 
Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul 
dodatkowych ). 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli 
OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 
Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul 
dodatkowych ). 
 
 
 
Pytanie 34: 
Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 15.07.2020r. 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  
 
Zamawiający przychyla się do prośby i przedłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2020 r. do godz. 11:30 i w związku z tym 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1) Karta Informacyjna do SIWZ (s. 2 SIWZ), punkt:  

 

- „Termin i miejsce składania ofert” otrzymuje brzmienie:  

„Oferty należy składać do dnia 15-07-2020r do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pokój nr 18) I piętro. 

Liczy się data i godzina złożenia oferty”, 

 

- „Termin i miejsce otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie: 

 „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-07-2020 o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego” 

 

2) W punkcie 9.11 zwrot: 

„Nie otwierać przed dniem 13-07-2020 r., godz. 11:45” zastępuje się zwrotem „Nie otwierać przed dniem 15-07-2020 r., 

godz. 11:45” 

 

 

 

 
 



   

 

 
Zamawiający informuje dodatkowo, że  dla następujących czynności związanych z realizacją zamówienia 
będzie wymagał zatrudnienia  pracowników na podstawie umowy o pracę: 
-wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych 
-not pokrycia 
-ocena ryzyka przez aktuariusza 
-informacji, analiz  n/t przebiegu szkodowego  umowy ubezpieczenia 
 
 
 
Do odpowiedzi dołącza się plik ZMIANY SIWZ.  
    
 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 
 

  Z up. Burmistrza  
               /-/ 
 Janusz Staszowski  
Zastępca Burmistrza  

 
     
       
          


