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Znak sprawy: Za.271.06.2019 

 

                                                                                                     Biała Podlaska 26.08.2019r 

 

                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia  zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz 

z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań 

dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 

zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, z wyłączeniem drobnych usług medycznych 

świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 

nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 

nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych 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. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie 

obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli 

Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie 

Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.  

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 5. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i 

przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, 

artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o 

wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli 

będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w 

przypadku winy umyślnej). 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zakres odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym 

imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, 

okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów został 

określony w załączniku nr 1a do SIWZ pkt II ppkt 24). 

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 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. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że szkody spowodowane wykorzystywaniem materiałów 

wybuchowych i pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni, fajerwerków itp, będą objęte 

ochroną ubezpieczeniową  wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.  

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 8. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg: 

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom   zewnętrznym 
(jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) 

b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących: 
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na     
bezpieczeństwo użytkowników dróg 
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia 
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie   
znaków) 

c) stan zarządzanych dróg 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z wewnętrznymi 

przepisami stan nawierzchni dróg kontrolowany jest przez zarządcę dróg (UG) 

sukcesywnie raz w miesiącu. Działania zmierzające do usunięcia zagrożenia 
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podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie 

istnieje, a w wykonywane są w ciągu 48 godzin. Niebezpieczne miejsca są likwidowane 

(np. poprzez naprawę uszkodzonej nawierzchni np. masą bitumiczną na zimno), a także w 

razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych 

znaków. Stan techniczny dróg: dobry i zadowalający. 

 
Pytanie 9.  Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC  za szkody w środowisku będą 
objęte wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych 
przez Ubezpieczonego. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z 
użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, 
prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. 
ryzyka OC organizatora imprez). 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 11.  Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe 
lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi 
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 12. 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 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe 
informacje na temat    wysypiska/składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i 
rodzaj przyjmowanych odpadów, kiedy zostało otwarte, czy i kiedy planowane jest jego 
zamknięcie, czy spełnia wszystkie wymogi prawa.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego 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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Pytanie 13. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach 
ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „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”. Przy 
zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla 
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poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z 
odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej).  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje zmiany SIWZ 
w zapytywanym zakresie.  
 
Pytanie 14.  Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że 
podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy 
gwarancyjnej. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zastosowanie będą miały 
podlimity określone w SIWZ niezależnie od wysokości głównej sumy gwarancyjnej. 
 
 
Pytanie 15.  W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać 
zmianie” (pkt. 31 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną 
działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym 
przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną 
działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji). 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
 
Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że OC inwestora nie obejmuje OC zawodowej.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 17.  Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W 
razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko 
dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, 
ubezpieczony)”.) z zakresu ubezpieczenia OC.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego dookreśla, że w razie konieczności 
uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie 
zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, 
ubezpieczony); zapis nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
 
Pytanie 18. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie zakresu terytorialnego w odpowiedzialności 
cywilnej poprzez zmianę słowa ”zagranicznych” na „służbowych”. 
 
 Odpowiedź:  Pełnomocnik Zamawiającego dookreśla, że zakres terytorialny w 

odpowiedzialności cywilnej będzie dotyczył podróży zagranicznych służbowych oraz 

informuje, że nie dokonuje zmian w treści SIWZ. 

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.  
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Pytanie 20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca 
zagrożenie wybuchu pożaru. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków wynajmowanych w których prowadzona jest działalność 
stwarzająca zagrożenie wybuchu. 

 

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wykaz 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1d do 

SIWZ zakładka nr 4. Zakres ochrony zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń. 

Pytanie 22. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o 
ich wartości. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty, przebudowy 
i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Gmina przed 
uchwaleniem budżetu nie ma możliwości podania informacji na temat planowanych  
przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych. 
 
Pytanie 23.  Prosimy o przeniesienie: 

klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie dokonuje żadnych 
zmian w treści SIWZ. 
 
Pytanie 24.  Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży  w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia 
pracowniczego i uczniowskiego.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego dookreśla, że w ryzyku kradzieży  w tym 
w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach 
wartościowych, wyrobach jubilerskich.  
 
Pytanie 25. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o liczbę i wysokość rezerw 
szkodowych oraz liczbę szkód zgłoszonych odmówionych – za okres co najmniej ostatnich 3 lat, 
w podziale na poszczególne lata. Prosimy także o podanie informacji nt. wysokości 
franszyz/udziałów własnych mających zastosowanie w ostatnich 3 latach.  
 
 Odpowiedź: 
  
 
Wypłaty i nałożone rezerwy: 
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Część 
zamówienia 
w SIWZ Ryzyko 2016 2017 2018 2019 

I część 

Mienie od 
wszystkich ryzyk 

14 811,66 zł   
(1 szkoda 
wichura) BRAK 

5 308,54  
zł (2 
szkody 
przepięcie) BRAK 

Sprzęt elektroniczny 

6 144,98 zł  
( 1 szkoda 
przepięcie BRAK BRAK BRAK 

Przedmioty szklane 
od stłuczenia BRAK BRAK BRAK BRAK 

Odpowiedzialność 
cywilna 

2 226,96 zł      
(2 szkody - 
przerwany 
kabel) BRAK BRAK BRAK 

II część 

OC p.p.m. BRAK BRAK BRAK 

1 szkoda 
wypłata 
788,12 zł – 
1 rezerwa 
(1 917,98 
zł) 

AC BRAK BRAK BRAK BRAK 

NNW kierowcy i 
pasażerów BRAK BRAK BRAK BRAK 

III część 
NNW Ochotniczych 
Straży Pożarnych  BRAK  BRAK   BRAK  BRAK 

 
Odmowy:  
 

Część 
zamówienia 
w SIWZ Ryzyko 2016 2017 2018 2019 

I część 

Mienie od 
wszystkich ryzyk BRAK BRAK BRAK BRAK 

Sprzęt elektroniczny BRAK BRAK BRAK BRAK 

Przedmioty szklane 
od stłuczenia BRAK BRAK BRAK BRAK 

Odpowiedzialność 
cywilna BRAK 

11 678,46 
zł  
(2 szkody) 

7 165,89 zł 
(2 szkody) 

388,59 zł  
( 2 szkody) 

II część 

OC p.p.m. BRAK BRAK BRAK BRAK 

AC BRAK BRAK BRAK BRAK 
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NNW kierowcy i 
pasażerów BRAK BRAK BRAK BRAK 

III część 
NNW Ochotniczych 
Straży Pożarnych  BRAK  BRAK   BRAK  BRAK 

 
Obowiązywały franszyzy i udziały własne: 

 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Franszyza integralna: brak,  
Franszyza redukcyjna i udział własny - brak 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
              Franszyzy i udziały własne: 

 w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział 
własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział 
własny – brak 

 w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, 
franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – 
wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia 
niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział 
własny – brak 

 w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 100,00 zł, 
franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

 w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza 
integralna 100 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Franszyza integralna – brak,  
Franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno 
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe, a także wszystkie ryzyka zgłoszone 
obecnie do ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
 
Pytanie 28.  Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia pustostanów i budynków nieużytkowanych. 
 
Pytanie 29.  Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  
-jednostkowych sum ubezpieczenia, 
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, 
inne? 

     -sposobu ich zabezpieczenia 
-podanie przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów). 
 
 
Pytanie 30. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków 
w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym 
lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Pytanie 31.  Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w 

szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / 

budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej. 

 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 

ubezpieczenia budynków lub budowli kryte palnie w szczególności drewnem (np. 

gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…). 

 

Pytanie 32.  Czy Zamawiający planuje w czasie  okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 
jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości,   
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną Gmina 
nie planuje wyłączyć budynków z eksploatacji. 
 
Pytanie 33. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca 
ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat 
wysokości poniesionych strat. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w lokalizacjach 
zgłaszanych do ubezpieczenia od roku 1997 nie występowała powódź ani podtopienia. 
 
Pytanie 34. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia 
poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 
 
Pytanie 35.  Prosimy  o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, 
podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych  10% wartości szkody min. 5 000 zł). 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 
 

 
Pytanie 36. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  
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Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej 
sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks 
budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa łączna suma 

ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Zespole Szkół Nr 1 w 
Ludwinie  i wynosi ok. 2 500 000,00 zł.  
 
Pytanie 37. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami 
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ). 
 
            Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że limity odpowiedzialności 
wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie 
niniejszego zamówienia za wyjątkiem limitów określonych dla ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku – załącznik 1a do SIWZ pkt. 2.4. 
 
Pytanie 38. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu 
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody 
materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” 
ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”. 
 
           Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że jako przeszkodę 
niematerialną określa się np. złamanie kodu zamka szyfrowego. 
 
Pytanie 39.  Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron 
umowy (Zamawiającego i Wykonawcy). 
 
          Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 40.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
         Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
 

Pytanie 41.  Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci 
elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli 
Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia 
określonego w SIWZ” 
         
           Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 42. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, 
przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z 
ubezpieczenia. 
 
          Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia 

obiektów typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. 

 
 

Pytanie 43. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 30.08.2019 godzina 12.00 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na zmianę 
terminy złożenia i otwarcia ofert na dzień 30.08.2019r.  
Termin wpływu ofert do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego  upływa dnia 30.08.2019 r. o 

godz.12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego  Ul. Żeromskiego 54/3 , 21-500 Biała Podlaska. 

 
Pytanie 43. Czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia dzieła sztuki i eksponaty muzealne? 
Jeżeli tak, prosimy przedstawienie wykazu wraz z wartościami jednostkowymi oraz informację 
nt sposobu określenia wartości dla dzieł sztuki i eksponatów  muzealnych. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia dzieł sztuki i eksponatów muzealnych. 
 
Pytanie 44.  Prosimy o informację do czego wykorzystywany jest budynek szkoły po 
gimnazjum.  
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budynek wykorzystywany 
jest jako szkoła do działalności edukacyjnej. Po wygaśnięciu gimnazjum dnia 
31.08.2019r. zostanie on przekazywany do Zespołu Szkół nr 1 w Ludwinie.  
 
Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 46. Prosimy o ograniczenie zakresu UG z 36 na 24 miesiące. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

ograniczenie zakresu UG z 36 na 24 miesiące. 

Pytanie 47. Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że są to pojazdy pożarnicze. 

Pytanie 48.  Prosimy o podanie pojemności samochodu marki Man o nr rej: LLE31975 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojemności samochodu 

marki Man o nr rej: LLE31975 wynosi 6871. 

Pytanie 49.  Prosimy o podanie marki przyczepy nr rej. LLE50PS 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lekka przyczepa i nie 

posiada marki. 

Pytanie 50.  Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej z polisy AC – 300 zł 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

wprowadzenie składki minimalnej 300 zł w ryzyku AC. 

Pytanie 51.  Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję . 
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 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie 

wnioskuje o ZK na teren Rosji. 

Pytanie 52. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące 

się wew. Pojazdów. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 52. Prosimy o zmianę zapisów z ,, Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres 
eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego, jako 
fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości 
fakturowej brutto (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT). 
Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest 
dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego  
i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości rynkowej określonej  
wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto.” Na  
 ,, W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu 

o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 

miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż: 

1) pojazd nie uległ uszkodzeniu, 

2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, 

3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.” 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 
 
Pytanie 53.  Prosimy o zmianę zapisów z ,, Limit kosztów holowania (ponad sumę 
ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500,00 zł dla pojazdów osobowych, a dla 
pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 
2,0 t – 800,00 zł.” 
 ,, na transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania  albo zakładu naprawczego do  

do kwoty  brutto 1000 zł nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy  

ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 

do kwoty brutto 5.000,00” 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ w zapytywanym zakresie. 

Pytanie 54.  Prosimy o podanie wysokości rezerw w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na dzień 23.08.2019 kwota 

rezerw w ubezpieczeniu komunikacyjnym wynosi 1 917,98 zł. 

Pytanie 55. W odniesieniu do Załącznika na 1d do SIWZ, zakładka nr 5 szkodowość – wnoszę o 

aktualizację szkodowości komunikacyjnej na dzień ogłoszenia postępowania wraz z podaniem 

daty zdarzeń szkodowych oraz wysokości rezerw. Proszę także o potwierdzenia, że brak zapisu 

w wierszu „AC” oznacza brak szkód. 
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 Odpowiedź:  

 

Część 
zamówienia 
w SIWZ Ryzyko 2016 2017 2018 2019 

II część 

OC p.p.m. BRAK BRAK BRAK 

szkoda z dnia 
10.07.2019 
wypłata 
788,12 zł – 1 
rezerwa do 
szkody z dnia 
28.01.2019 w 
wysokości 
1 917,98 zł 

AC BRAK BRAK BRAK BRAK 

NNW kierowcy i 
pasażerów BRAK BRAK BRAK BRAK 

 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że brak wpisu w wierszu „AC” w załączniku nr 1 

d do SIWZ zakładka 3 oznacza brak szkód. 

Pytanie 56. W odniesieniu do Załącznika na 1b do SIWZ, tj. Części II Zamówienia – wnoszę o 

dodanie zapisu, że Wykonawca zastrzega prawo do złożenia odrębnej oferty składkowej dla 

nowonabywanych pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5T, których wartość przekroczy 

200.000 zł lub moc silnika przekracza 350KM.  

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ. Zamawiający w ciągu najbliższych 3 lat nie planuje zakupu pojazdów 

osobowych i ciężarowych do 3,5T, których wartość przekroczy 200.000 zł lub moc silnika 

przekracza 350KM 

Pytanie 57. W odniesieniu do Załącznika na 1b do SIWZ, tj. Części II Zamówienia – pkt. 4.9 - 

wnoszę o wprowadzenie ograniczenia kwotowego dla wskazanych kosztów, nie więcej niż 1.000 

zł 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 

zmianę treści SIWZ. 

Pytanie 58. Wnioskuję o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach 

zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia (wyłączenia), określone w OWU 

Wykonawcy. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

Pytanie 59. Wnoszę o przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert na 30.08.2019r. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na 

przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert na dzień 30.08.2019r.  
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Termin wpływu ofert do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego  upływa dnia 30.08.2019 r. o 

godz.12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego  Ul. Żeromskiego 54/3 , 21-500 Biała Podlaska. 

 

Pytanie 60. Czy na terenie Gminy znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia? Jeżeli tak, prosimy o 
wykazanie go i podanie sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie 
obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia 
budynku Ośrodka Zdrowia oraz potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i 
nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
Pytanie 61. Czy na terenie Gminy znajdują się pustostany lub czy któryś z budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia będzie wyłączony z eksploatacji. Jeżeli takie zostaną wykazane 
czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, 
wyburzenia, pustostanów, budynków w złym stanie technicznym. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazuje do 
ubezpieczenia pustostanów i budynków wyłączonych z eksploatacji. 
 
Pytanie 62. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe oraz posiadają przeglądy wymagane prawem i spełniają 
przepisy p.poż? 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami 

organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wykaz 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1d do 

SIWZ zakładka nr 4. Zakres ochrony zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń. 

Budynki posiadają przeglądy wymagane prawem i spełniają przepisy przeciwpożarowe. 

Pytanie 63. Czy w latach ubiegłych występowały szkody powodziowe oraz jaki majątek i o jakiej 
wartości jest narażony na szkody powodziowe. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w lokalizacjach 
zgłaszanych do ubezpieczenia nie występowały szkody powodziowe. 
 
Pytanie 64. Czy w latach ubiegłych występowały szkody spowodowane osuwiskami. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w lokalizacjach 
zgłaszanych do ubezpieczenia nie występowały szkody spowodowane osuwiskami. 
 
Pytanie 65. Czy ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, 
zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub 
zakładem recyklingu. 
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Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina Ludwin posiada ale nie 

użytkuje składowiska wysypiska odpadów – odpady komunalne stałe wywożone są przez 

firmy świadczące takie usługi. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych innych niż 

niebezpieczne znajduje się w miejscowości Dratów Kolonia nr działki 112. Składowisko 

funkcjonuje od roku 1996 na obszarze 1,6 h i jest w trakcie rekultywacji. Teren jest 

ogrodzony. Dookoła składowiska wydzielono pas zieleni (drzewa, krzewy) ograniczający 

emisje, odorów i pyłów, roznoszenie odpadów przez wiatr, hałas, oddziaływanie zwierząt, 

tworzenie się aerozoli i pożarów. Ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z 

posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, 

spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu. Objęty ubezpieczeniem jest Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dratów Kolonia – jest to 

obiekt nie będący sortownią a punktem tymczasowego magazynowania odpadów 

selektywnie zebranych. 

Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w związku z posiadaniem 

składowiska odpadów. 

 
 
Pytanie 66. Czy na ternie Gminy znajdują się budynki zabytkowe objęte nadzorem konserwatora 
zabytków, jeżeli tak prosimy o wykazanie takich budynków. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pod nadzorem 
konserwatora zabytków znajduje się budynek Urzędu Gminy. 
 
Pytanie 67. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w 
jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa łączna suma 
ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Zespole Szkół Nr 1 w 
Ludwinie  i wynosi ok. 2 500 000,00 zł.  
 
 
Pytanie 68. Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty, przepusty będące 
własnością Zamawiającego – prosimy o podanie sum ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia 
dróg, mostów, wiaduktów, przepustów. 
 
Pytanie 69. Czy Zamawiający zarządza/ administruje Cmentarzem Komunalnym. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie Gmina nie zarządza / 
administruje Cmentarzem Komunalnym. 
 
Pytanie 70. Prosimy o informację dotyczącą stanu dróg administrowanych przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan dróg jest dobry i 
zadowalający. 
 
Pytanie 71. Prosimy o wyłączenie zapisu dotyczącego wyrównania okresów ubezpieczenia. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na 
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zmianę treści SIWZ. Zapis mówiący o wyrównaniu okresu dotyczy mienia wchodzącego we 
własność Gminy w trakcie obowiązywania umowy. 
 
Pytanie 72. W kontekście klauzuli uznania systemu zabezpieczeń prosimy o podanie informacji 
odnośnie posiadanych zabezpieczeń dla pojazdów wskazanych do ubezpieczenia AC. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pojazdy wykazane do 
ubezpieczenia posiadają immobiliser. 
 
Pytanie 73. W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o potwierdzenie, że 
organizowane pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie  przez podmioty 
profesjonalne. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 74. Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem nie będą objęte szkody z tytułu 
wytwarzania, składowania, używania materiałów wybuchowych, prowadzenia prac 
wyburzeniowych metodą wybuchową. 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 75. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC za szkody z tytułu organizacji 
imprez oraz prowadzenia działalności sportowej  i rekreacyjnej nie dotyczy imprez motorowych, 
lotniczych  i sportów ekstremalnych, 
 
 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 
 
Pytanie 76. Czy ubezpieczenie OC będzie dotyczyło posiadania dronów/ jeżeli tak : 
 1.Czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne)posiadają imienne obowiązko

we  ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, 

2.Czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 3 czerwca 20

13r. w  sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

3.Doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,  

4.Czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych 

przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków 

powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, 

5.Czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectw o zdatności do lotów,       

6.Masa startowa drona, 

7.Czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:  

-w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, 

- poza zasięgiem wzroku (BLOVS). 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ubezpieczenie OC nie 

będzie dotyczyło posiadania dronów. 

Pytanie 77. Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci/ jeżeli tak: 

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu 

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
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- jak są magazynowane: 

1 odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki,leki, tonery drukarskie), 

2 odpady elektryczne i elektroniczne, 

- Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego 

(niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym), 

- Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę 

zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC, 

- Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód 

wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

- Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z 

odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem, 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina Ludwin posiada ale nie 

użytkuje składowiska wysypiska odpadów – odpady komunalne stałe wywożone są przez 

firmy świadczące takie usługi. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych innych niż 

niebezpieczne znajduje się w miejscowości Dratów Kolonia nr działki 112. Składowisko 

funkcjonuje od roku 1996 na obszarze 1,6 h i jest w trakcie rekultywacji. Teren jest 

ogrodzony. Dookoła składowiska wydzielono pas zieleni (drzewa, krzewy) ograniczający 

emisje, odorów i pyłów, roznoszenie odpadów przez wiatr, hałas, oddziaływanie zwierząt, 

tworzenie się aerozoli i pożarów. Ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z 

posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, 

spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu. Objęty ubezpieczeniem jest Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dratów Kolonia – jest to 

obiekt nie będący sortownią a punktem tymczasowego magazynowania odpadów 

selektywnie zebranych. 

Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w związku z posiadaniem 

składowiska odpadów. 

 

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu – rok 2013 

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach - tak 

- jak są magazynowane: 

1 odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie) -  Gmina 

nie magazynuje odpadów niebezpiecznych 

2 odpady elektryczne i elektroniczne – Gmina nie magazynuje odpadów elektrycznych i 

elektronicznych  

- Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego 

(niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym) - nie 

- Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę 

zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC – nie dotyczy 

- Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód 

wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego - 

tak 
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- Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z 

odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem – nie 

Pytanie 78. Prosimy o podanie DMC pojazdów. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną udało się 

ustalić DMC pojazdu marki MAN nr rej LLE31975, która wynosi 18000. 

Niestety Klient na chwilę obecną nie ma możliwości podania DMC pozostałych pojazdów. 

Pytanie 79.  Prosimy o podanie rezerw szkodowych w zakresie OC. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na dzień 23.08.2019 kwota 

rezerw w ubezpieczeniu komunikacyjnym wynosi 1 917,98 zł. 

Pytanie 80.  Prosimy o podanie rezerw szkodowych w zakresie AC. 

 Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zakresie ubezpieczenia 

AC brak jest szkód i bark jest nałożonych rezerw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Anna Korszeń 
                Dyrektor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 


