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Gmina Rewal  w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72 - 344 Rewal 
 
 
Pismo:  IKO.721.03.2018.TB                                                                                  Rewal dnia: 2018-11-27 
 
 

       WYKONAWCY 
    O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ na 

 „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek 
organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 
roku” 
 
Gmina Rewal działając w oparciu o art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu 
wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), na 
które udziela odpowiedzi. 
Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Gmina Rewal działając w oparciu 
o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) 
modyfikuje treść SIWZ. 
 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Pytanie nr 1 
Uprzejma prośba o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 26.11.2018r., do godz. 11.00. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie dokonuje zmiany terminu składnia ofert na 
30.11.2018 r. godz. 11:00. 
 
Pytanie nr 2 
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach warunków obligatoryjnych, w przedmiocie 
ubezpieczenia nie ma : pustostanów, mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków o złym stanie 
technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji 
proszę o potwierdzenie, że 

-sprzęt i instalacj p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia 
-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i 
zakonserwowane 
-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem ( jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia)   
oraz oświetlony w porze nocnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia jest objęte mienie wyłączone z eksploatacji, 
pustostany zgodnie z poniższym wykazem.  
 

Lp. Przeznaczenie budynku Adres Nr działki 
Rok 

budowy 

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku 

Współczynnik 
odtworzenia 

1 m2 

Wartość 
(księgowa 

brutto) 

Wartość 
odtworzeniowa 

1. Urząd Gminy Rewal / Gmina Rewal 

 MIEJSCOWOŚĆ POGORZELICA: 

1 
Budynek użyt. publ. Baza 
Ratowników 

Pogorzelica, W. 
Polskiego 17D 

51/21 2008 35 KB 128 485,00 zł - 

2 Toaleta 
Pogorzelica, W. 
Polskiego 17D 

51/21 2011 100 2000 - 200 000,00 zł 
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4 Budynek użyt. publ.  DANKA 
Pogorzelica, W. 
Polskiego 17 

51/21 2013 1100 KB 322 500,00 zł   

NADMORSKA KOLEJKA WĄSKOTORWA - NIERUCHOMOŚCI: 

3 
Dworzec kolejowy wraz z 
peronami Niechorze centrum 

Niechorze - 
centrum 

319 ok 1900 330 KB 123 000,00 zł - 

7 Dzworzec kolejowy Trzebiatów 151/20 ok 1900 214,95 3000 - 644 850,00 zł 

8 
Budynek gospodarczy przy 
dworcu- rampa 

Trzebiatów 151/20 ok 1900 165 1500 - 247 500,00 zł 

MIEJSCOWOŚĆ POBIEROWO: 

13 Budynek mieszkalny 
Pobierowo, 
Kilińskiego 7 

222/4 
przed 
1939 

30,4 KB 45 600,00 zł  

 
Pustostany – Pogorzelica, teren dzierżawiony od Lasów Państwowych. Zły stan techniczny obiektu, 
wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania, obiekt jest nieogrodzony, 
dozór własny. 
Pustostan – ul. Kilińskiego 7 Pobierowo – zły stan techniczny obiektu, wszelkie maszyny i urządzenia 
pozostają odłączone od źródeł zasilania, obiekt jest nieogrodzony, dozór własny.  
 
Pytanie nr 3 
Proszę o wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji z rozbiciem na lokalizacje i sumy ubezpieczyciela. 
Uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 100.000 zł, 
franszyza redukcyjna 10 % szkody, min.1.000,00 zł 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający informuje, że wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji został podany w odpowiedzi na 
pytanie nr 2. 
Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł dla mienia wyłączonego z 
eksploatacji / użytkowania oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.  
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
1.4.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym 
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. 
JEST: 
1.4.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym 
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. 
Limit dla mienia wyłączonego z eksploatacji / użytkowania – 300 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 1 000 zł. 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o 
podanie ich wartości i  konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: 
pianką pioluretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis 
zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem nie są objęte namioty. Zamawiający informuje, że 
posiada następującą halę: 
Hala Parowozowni – działka 252/4 obręb Gryfice, budynek o konstrukcji stalowej murowany, cztery 
metalowe bramy wjazdowe , dach pokryty papą. Obiekt monitorowany.  
Zabezpieczony p.poż – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 5 
Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych z uwzględnieniem sum ubezpieczenia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. Jeśli są, 
bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający informuje, że posiada budynki o charakterze zabytkowym. W załączniku nr 10 do SIWZ – 
wykaz budynków – dane techniczne, zostało podane, które budynki są wpisane do rejestru zabytków.  
W Załączniku nr 9 do SIWZ – wykaz budynków – informacje podstawowe, zostały podane sumy 
ubezpieczenia budynków, natomiast w Załączniku nr 11 do SIWZ – wykaz budynków – 
zabezpieczenia, podano zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.  

Lp. 
Przeznaczenie 

budynku 
Adres 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku 

Współczynnik 
odtworzenia 

1 m2 

Wartość 
(księgowa 

brutto) 

Wartość 
odtworzeniowa 

Czy budynek 
jest wpisany 
do rejestru 
zabytków? 10 560 124,00 zł 1 015 350,00 zł 

1. Urząd Gminy Rewal / Gmina Rewal 

 NADMORSKA KOLEJKA WĄSKOTORWA - NIERUCHOMOŚCI: 

1 

Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami i 
wiatami  

Pogorzelica 69 420 KB 5 555 000,00 zł - TAK 

2 
Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami  

Rewal 419/2 330 KB 5 005 124,00 zł - TAK 

3 

Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami 
Niechorze 
centrum 

Niechorze - 
centrum 

319 330 KB   123 000,00 zł TAK 

7 
Dworzec 
kolejowy 

Trzebiatów 151/20 214,95 3000 - 644 850,00 zł TAK 

8 

Budynek 
gospodarczy 
przy dworcu- 
rampa 

Trzebiatów 151/20 165 1500 - 247 500,00 zł TAK 

 
Pytanie nr 7 
Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, 
telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem 
przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi 
instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 500 m 
od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający nie prowadzi działalności w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że 
napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, 
światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, 
wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego 
rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków i 
budowli określonym limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na I ryzyko.  
 
Pytanie nr 8 
Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej ( tzn. wg wartości 
zabytkowej, muzealnej ), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. 
Jednocześnie proszę o dostarczenie wykazu dzieł sztuki. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
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Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej ( tzn. wg 
wartości zabytkowej, muzealnej ), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. 
 
Pytanie nr 9 
Jeśli dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym ( dzieła sztuki, eksponaty itp.) 
odszkodowanie ma być wypłacane według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego 
mienia z uwzględnieniem wartości artystycznej i historycznej – bardzo proszę o udostępnienie wycen 
rzeczoznawców.  
Odpowiedź na pytanie nr 9 
W związku z tym, że u Zamawiającego nie występują tego typu przedmiotu ubezpieczenia, nie 
posiada odpowiednich wycen tego mienia.  
 
Pytanie nr 10 
W przypadku ubezpieczenia infrastruktury strefy brzegowej, w tym m.in. zejścia na plaże, mola, 
platformy i inne, na pierwsze ryzyko, bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego 
mienia na sumy stałe. 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający informuje, że infrastruktura strefy brzegowej, w tym m.in. zejścia na plaże, w systemie 
sum stałych jest ubezpieczona na wartość 5 839 547,59 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
szczegółowy wykaz budowli znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ. 
  
Pytanie nr 11 
W przypadku ubezpieczenia małej architektury, ogrodzeń, barierek, hydrantów, placów zabaw wraz z 
wyposażeniem, boiska itd. bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy  
stałe. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli (w tym małej architektury, ogrodzeń, 
barierek, hydrantów, placów zabaw wraz z wyposażeniem, boiska itd.) znajduje się w załączniku nr 12 
do SIWZ. 
   
Pytanie nr 12 
W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – mienia pracowniczego i uczniowskiego, mienia 
osób trzecich i mienia powierzonego, bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego 
mienia na sumy stałe.  
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Zamawiający informuje, że mienie pracownicze i uczniowskie mają być ubezpieczone na pierwsze 
ryzyko z limitem odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, natomiast dla mienia 
osób trzecich i mienia powierzone, w tym dzieła sztuki; mienia pozostawione w szatniach i 
schowkach w poszczególnych jednostkach limit odpowiedzialności wynosi 100 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. Zamawiający nie jest w stanie określić wartości w/w mienia w systemie sum 
stałych, ponieważ nie prowadzi takiej ewidencji.  
 
Pytanie nr 13 
W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – chodników, dróg, deptaków, ścieżek rowerowych, 
parkingów, itd.,  bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe.  
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zamawiający informuje, że chodniki, drogi, deptaki, ścieżki rowerowe, parkingi, place, infrastruktura 
drogowa, znaki drogowe, witacze, tablice z nazwami ulic, bariery energochłonne, akustyczne, sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa mają być ubezpieczone na pierwsze ryzyko z limitem 
200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający na obecną chwilę nie jest w stanie określić 
wartości w/w mienia w systemie sum stałych. Jednocześnie zamawiający informuje, że łączna długość 
sieci drogowej dróg gminnych wynosi 87,407 km natomiast łączna długość chodników wynosi 20.580 
[m]. 
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Pytanie nr 14 
Proszę o przesłanie informacji o latach budowy budynków, budowli, przy których w specyfikacji nie są 
one wskazane, jednocześnie proszę o informację o stanie technicznym tychże budynków, budowli 
oraz o wskazanie jakie zostały przeprowadzone remonty w ostatnich 10 latach dla budynków i 
budowli starszych niż 50 lat. 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Pobierowo ul. Śląska 2 – budynek mieszkalny – jednorodzinny, budynek garażu, budynek mieszkalno 
–rekreacyjny ( 3 segmenty) , budynek mieszkalno –rekreacyjny ( pojedynczy) – 1998r.  
Kaplica cmentarna Pobierowo – 1975 r. dane z kartoteki budynków. 
Hala Parowozowni wybudowana w roku 1970 r. Stan budynku dobry Budynek posiada aktualne 
przeglądy budowlane.  
 
Pytanie nr 15 
Uprzejma prośba o podanie kodów pocztowych poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na budynki, 
budowle. 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający podaje kody pocztowe miejscowości: 
72-344 - Rewal 
72-344 - Trzęsacz 
72-344 - Śliwin 
72-344 - Pustkowo 
72-346 - Pobierowo 
72-350 - Niechorze,  
72-351 - Pogorzelica 
72-320 - Trzebiatów 
 
Pytanie nr 16 
W związku z odpowiedzialnością za szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych, bardzo 
proszę o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały 
związek z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie. Jeśli powyższe nie może być 
potwierdzone, proszę o zmianę limitu podniesienia się wód podziemnych do 500.000,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały 
związek z powodzią (albo intensywnymi opadami deszczu lub roztopień) w miejscu ubezpieczenia lub 
jego sąsiedztwie. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu 
wód podziemnych i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SIWZ: 
BYŁO: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
3.4.9 Szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych – limit 1 000 000,00 zł,  
JEST: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
3.4.9 Szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych – limit 500 000,00 zł,  
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
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Zamawiający potwierdza,  że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają zabezpieczenia p-poż. 
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i 
przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem ich przyczyny. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i 
przeglądy. 
 
Pytanie nr 20 
Uprzejma prośba o podanie szczegółowego wykazu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiadanych 
przez wszystkie podmioty / Ubezpieczonych we wszystkich lokalizacjach. 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiający informuje, że wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych został podany w załączniku nr 
11 – wykaz budynków – zabezpieczenia. Jako uzupełnienie informacji z załącznika nr 11 Zamawiający 
przekazuje wykaz obiektów gminnych zabezpieczonych systemami alarmowymi. 
WYSZCZEGÓLNIENIE OBIEKTÓW GMINNYCH ZABEZPIECZONYCH SYSTEMAMI ALARMOWYMI 
1. Budynek Urzędu Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 
2. Hale Sportowe: 
- Rewal ul. Szkolna 1 
- Niechorze ul. Śląska 3 
- Pobierowo ul. Elizy Orzeszkowej 11 
3. Stadiony Sportowe (budynki i pomieszczenia wchodzące w skład kompleksu): 
- Niechorze ul. Leśna 3 
- Pobierowo ul. Moniuszki 4 
4. Kaplica w Niechorzu ul. Klifowa 
5. Muzeum w Niechorzu al. Bursztynowa 28 
6. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu ul. Słowackiego 1 
 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W 
przeciwnym wypadku  prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim 
budowa jest etapie, co pozostało do wykonania , kiedy planowane jest zakończenie prac itp.  
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. 
 
Pytanie nr 22 
Proszę o wskazanie czy Zamawiający posiada kioski oraz budowle nie związane trwale z gruntem – 
jeśli tak proszę o ich wykaz. Jednocześnie proszę o możliwość wprowadzenia limitu dla w / w budowli  
w wysokości 50.000,00 zł. Jeśli jest to niemożliwe, proszę o wskazanie, jaki jest akceptowalny limit. 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zamawiający informuje, że posiada toalety nie związane trwale z gruntem zgodnie z poniższym 
wykazem o łącznej wartości 885 798,00 zł.  
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Lp. Miejscowość 
Liczba 
sztuk 

1. Trzęsacz , Nadmorska 1 

2. Pustkowo, Bałtycka, Spacerowa 2 

3. Trzęsacz, Kamieńska - parking 1 

4. Rewal Saperska, Westerplatte parking 1 

5. Rewal Klifowa, Brzozowa 2 

6. Niechorze, Pomorska, Pocztowa  2 

7. Niechorze, Kolejowa  1 

8. Niechorze, Leśna  1 

9. Niechorze, Krakowska 1 

10. Niechorze koło latarni  morskiej 1 

11. Niechorze, Starowiejska 1 

12. Niechorze, Wschodnia 1 

13. Pogorzelica, Plażowa 1 

14. Pogorzelica, Morska 1 

15. Pogorzelica, Sztormowa 1 

16. 
Pobierowo-Krakowska, Łowicka, Poznańska, 
Kawalerska, Jana z Kolna, Mickiewicza, 
Ciechanowska, Moniuszki 

8 

17. 
Rewal – Szczecińska, Warszawska, 
Sikorskiego, Westerplatte (plac wieloryba)   

4 

18. Pustkowo-Bałtycka, Spacerowa, Nadmorska 3 

19. Pobierowo dworzec PKS 1 

20. Pogorzelica, Bursztynowa 1 

RAZEM: 35 

Pytanie nr 23 
Czy zakresem ubezpieczenia objęte są mosty, kładki, wiadukty. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich 
łącznej wartości ( w w/w grupach ) w rozbiciu na poszczególne sumy ubezpieczenia. 
Jeśli do ubezpieczenia wskazane zostały mosty, proszę o udostępnienie wykazu ze wskazaniem 
lokalizacji, opisem konstrukcji  i długości przęseł poszczególnego mostu. 
Odpowiedź na pytanie nr 23 
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia objęte są mosty, wiadukty. Szczegółowy wykaz 
budowli znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ.  
Opis mostów, wiaduktów 

1. Most kolejowy żelbetowy  w km 48.486 Popiele Trzebiatów , jednotorowy , 2 przyczółki, 1 
filar , rok budowy 1910 

2. Most kolejowy żelbetowy belkowy w km 47.339 Trzebiatów – Mokre , jednotorowy, 2 
przyczółki, 2 filary, rok budowy 1910 

3. Wiadukt kolejowy żelbetowy, sklepiony łukowo, w km 47.089 , Trzebiatów Gryfice, 2 
przyczółki, rok budowy 1910 

4. Most kolejowy żelbetowy  wolnopodparty, w km 46.020 , Trzebiatów - Gryfice dwa 
przyczółki, rok budowy 1910 

5.  Wiadukt kolejowy żelbetowy jednotorowy, w km. 46359, Trzebiatów – Gryfice, 2 przyczółki, 
rok budowy 1912,00  

6. Most kolejowy żelbetowy nad rzeką Regą, w km. 45.547, Trzebiatów Gryfice, kratowy, 
wolnopodparty, rok budowy 1912 

7. Most kolejowy żelbetowy w km. 33589 , Popiele Trzebiatów, jednotorowy,  2 przyczółki, rok 
budowy 1912 

8. Most kolejowy stalowy, w km. 22.873 , Dreżewo, Popiele Trzebiatów- Gryfice, jednotorowy, 
dwa przyczółki, rok budowy1898 
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9. Wiadukt drogowy w km. 18.467, Popiele – Trzebiatów, Gryfice, jednotorowy, dwa przyczółki, 
1 filar, rok budowy 1898 

10. Most kolejowy stalowy, km. 17570, Popiele- Trzebiatów, Gryfice,  jednotorowy, dwa 
przyczółki, rok budowy 1896 

11. Most kolejowy stalowy w km. 10.776 , Popiele- Trzebiatów – Gryfice, jednotorowy, dwa 
przyczółki, rok budowy 1896 

12. Most kolejowy żelbetowy w Niechorzu  Liwia Łuża , dwa przyczółki, jednotorowy , Trzebiatów 
– Gryfice, rok budowy 1896 – remont całkowity w 2014 r 

 
Pytanie nr 24 
Proszę o informację o planowanych inwestycjach budowlanych w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie ma w planie żadnych inwestycji w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 25 
W przypadku ubezpieczanego sprzętu elektronicznego: stacjonarnego oraz przenośnego, bardzo 
proszę o podanie wykazu oraz wieku tego sprzętu. 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego zostanie udostępniony wybranemu 
Wykonawcy przed wystawieniem polis. Jednocześnie Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny 
jest nie starszy niż 6 lat.  
 
Pytanie nr 26 
W związku z zapisem w pkt. 3.4.12. Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania 
temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i 
urządzeń oraz braku dostaw mediów (w szczególności produkty spożywcze) – limit 15 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. Bardzo proszę o podanie jakiego rodzaju są to środki obrotowe. 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Zamawiający informuje, że są to w szczególności produkty spożywcze. 
 
Pytanie nr 27 
W przypadku ubezpieczenia infrastruktury strefy brzegowej, w tym m.in.; zejścia na plaże, mola, 
platformy i inne, proszę o podanie wykazu tego mienia wraz z sumami ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ. 
   
 
Pytanie nr 28 
W przypadku ubezpieczenia infrastruktury kolejowej na łączną wartość 23.096.377,90 zł, bardzo 
proszę o wykaz mienia z rozbitymi sumami ubezpieczenia i wskazanymi adresami.  
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie jest w stanie przedstawić wykazu mienia z rozbitymi 
sumami ubezpieczenia i wskazanymi adresami dla infrastruktury kolejowej. 
 
Pytanie nr 29 
W przypadku oświetlenia ulicznego ( słupy oświetleniowe, latarnie ) na łączną sumę 12.784.402,17 zł, 
bardzo proszę o wykaz mienia z rozbitymi sumami ubezpieczenia i wskazanymi adresami 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Rewal znajduje się ponad 4000 szt. Słupów 
oświetleniowych, latarni o łącznej wartości 12 784 402,17 zł.  
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Pytanie nr 30 
Uprzejma prośba o podanie jakie mienie znajduje się pod ziemią – zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 
1.4.8: 
              Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które ze względu na specyfikę znajduje się pod 

ziemią. 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
Zamawiający informuje, że mienie znajdujące się pod ziemią to mogą być urządzenia, przyłącza, 
instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacje elektryczne oraz inne urządzenia i instalacje techniczno – 
technologiczne.  
 
Pytanie nr 31 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania 
spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. 
Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania 
spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. 
 
Pytanie nr 32 
Zgodnie z pkt. 3.6.8 uprzejma prośba o wskazanie, w jaki sposób gotówka będzie przenoszona w 
transporcie pieszym, tj. czy przez inkasentów oraz w jakim zasięgu kilometrowym. 
Odpowiedź na pytanie nr 32 
Zamawiający informuje, że gotówka w transporcie pieszym będzie przenoszona przez inkasentów na 
terenie Gminy Rewal (zasięg około 10 km). 
Ponadto gotówka pobierana przez kasjerów z tyt. sprzedaży biletów w pociągu, będzie przewożona 
na koniec dnia przez specjalne służby do Banku w Gryficach (około 32 km).  
 
 
Pytanie nr 33 
Uprzejma prośba o skrócenie terminu zgłaszania szkód przez Zamawiającego z 7 dni do: 

-3 dni roboczych o daty wypadku lub uzyskaniu o nim informacji, w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk 
-w ciągu 2 dni roboczych od daty uzyskania informacji o zdarzeniu szkodowym w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

Odpowiedź na pytanie nr 33 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 
Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac 
remontowo – budowlanych: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;  
– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami  
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– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub 
konstrukcji /pokrycia dachu  
– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub 
innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o  ubezpieczenie 

Odpowiedź na pytanie nr 34 
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację SIWZ. Klauzula ubezpieczenia prac remontowo – 
budowlanych dotyczy wykonywania prac i napraw bieżących. Intencją Zamawiającego nie jest objecie 
ochroną  prac budowalnych wymagających zezwolenia odpowiedniego organu budowlanego na ich 
prowadzenie. Klauzula ma dotyczyć szkód wynikających z bieżących remontów i konserwacji.  
 
Pytanie nr 35 
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że  intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową szkód spowodowanych przez obsunięcie się ziemi lub tąpnięcia  powstałych 
wskutek działalności ludzkiej. 
Odpowiedź na pytanie nr 35 
Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód 
spowodowanych przez obsunięcie się ziemi lub tąpnięcia  powstałych wskutek działalności ludzkiej. 
 
Pytanie nr 36 
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje 
się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się 
prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni. 
 
Pytanie nr 37 
 W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i 
sum w systemie pierwszego ryzyko. 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
  
Pytanie nr 38 
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych . 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 39 
W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (7.2), oraz do klauzuli 
lokalizacji (7.8) uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź na pytanie nr 39 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 40 
Bardzo proszę o wykreślenie z SIWZ 7.26 klauzuli błędów i przeoczeń. Jeśli nie ma takiej możliwości, 
proszę o możliwość wprowadzenia limitu 50.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki. Brak zgody 
Zamawiającego na powyższe, będzie niestety skutkowało, brakiem możliwości przystąpienia do 
złożenia oferty przetargowej.  
Odpowiedź na pytanie nr 40 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ. 
BYŁO: 
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Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
7.26 Klauzula błędów i przeoczeń  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że 
ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost 
ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 
 
JEST: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
7.26 Klauzula błędów i przeoczeń  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia pomimo, że 
ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujący wzrost 
ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, iż działanie to nie nosi znamion umyślnego niedbalstwa. 
Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
Pytanie nr 41 
Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% szkody min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych 
zmian SIWZ i wprowadzenie zapisu, iż: 

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 
- trakcie rozbudowy, przebudowy 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych  
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni  
-przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie nr 41 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ. 
BYŁO: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
 
7.15 Katastrofa budowlana 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków 
przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania, budynków przeznaczonych 
do rozbiórki. 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł   
JEST: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK, pkt. 
7.15 Katastrofa budowlana 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
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Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.  
Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do 
użytkowania, budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z 
eksploatacji. 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł   
 
Pytanie nr 42 
Bardzo proszę o wycofanie z zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki.  
Odpowiedź na pytanie nr 42 
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia nie jest objęte mienie przeznaczone do rozbiórki.  
 
Pytanie nr 43 
W przypadku klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym - klauzula jako warunek 
fakultatywny, uprzejma prośba o zmianę limitu dla szkód do wysokości 20.000,00 zł,  w treści klauzuli 
jest limit 50.000,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 44 
W przypadku ubezpieczenia zejść na plaże, mola, nadbrzeża, itd. – infrastruktury plaży, uprzejma 
prośba o podanie wykazu z rozbiciem na sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 44 
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 45 
Proszę o możliwość zlimitowania odpowiedzialności z tytułu sztormu dla infrastruktury plaży – zejść 
na plaże, mola, nadbrzeża, itd. w wysokości 20.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 45 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.  
 
Pytanie nr 46 
Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem 
ubezpieczenia  jest ustawowa odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody osobowe lub 
rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem 
działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 46 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 47 
Bardzo proszę o informację, jakie czynności Zamawiającego mogą spowodować odpowiedzialność 
cywilną z tytułu działania wibracji. Proszę również o podanie, jakie w tym zakresie Zamawiający 
prowadzi czy zamierza prowadzić prace. 
Odpowiedź na pytanie nr 47 
Zamawiający informuje, że samodzielnie nie wykonuje prac powodujących wibracje. Zakres ochrony 
jest rozszerzony o ryzyko wibracji, w sytuacji gdyby w danej szkodzie można byłoby przypisać 
Zamawiającemu odpowiedzialność w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 48 
W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę 
o wprowadzenie poniższej treści klauzuli: 
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Klauzula - Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek drgań 
(wibracji), osłabienia bądź usunięcia podpór lub elementów nośnych. 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel wypłaci 
Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w jakimkolwiek mieniu (w tym w gruntach, 
budynkach, budowlach) powstałe wskutek drgań (wibracji), osłabienia bądź usunięcia podpór 
lub elementów nośnych pod warunkiem, że: 
- szkoda powstała w wyniku całkowitego lub częściowego zawalenia się obiektu, 
- przed rozpoczęciem budowy stan obiektów był dobry i zostały podjęte niezbędne 
środki ostrożności w celu zapobieżenia szkodom,  
- Ubezpieczający, jeśli tego zażądał ubezpieczyciel, przed rozpoczęciem budowy 
sporządził na własny koszt protokół określający stan każdego zagrożonego budynku, budowli, 
gruntu lub innego mienia. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:  
- szkód, które można przewidzieć z uwagi na rodzaj prowadzonych robót 
kontraktowych lub sposób ich wykonywania, 
- uszkodzeń powierzchownych, które nie naruszają stabilności budynków, budowli, 
gruntu lub innego mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom, 
-   niezbędnych kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodom lub zmniejszenia ich 
rozmiarów. 
Jednocześnie proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% szkody min. 3.000 zł  
Proszę o możliwość wprowadzenia sublimitu 500.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki 
w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź na pytanie nr 48 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. Zastosowanie zakresu ochrony uzależnione 
będzie od OWU Wykonawcy w tym zakresie.  
Zamawiający wprowadza limit na szkody spowodowane wibracją 500 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
 
Pytanie nr 49 
Proszę również o potwierdzenie, że intencją zamawiającego, nie jest zmiana ustawowej zasady 
odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź na pytanie nr 49 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 50 
Uprzejma prośba o podanie długości dróg publicznych oraz o podanie ich stanu. 
Odpowiedź na pytanie nr 50 
Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 6A rozdział C łączna długość sieci drogowej dróg 
gminnych wynosi 87,407 km natomiast łączna długość chodników wynosi 20.580 [m]. 

Miejscowość 
łączna długość 

dróg 
[km] 

Nawierzchnia twarda [km] nawierzchnia  
gruntowa 

[km] ulepszona nieulepszona 

Niechorze 16,946 8,719 1,605 6,622 

Pogorzelica 3,522 3,522 
  

Trzęsacz 6,070 1,989 2,824 1,257 

Pustkowo 5,245 3,860 0,750 0,635 

Śliwin 6,832 1,440 1,479 3,913 

Rewal 18,254 11,113 4,406 2,735 

Pobierowo 30,538 18,150 11,355 1,033 

Razem: 87,407 48,793 22,419 16,195 
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Zamawiający stan powyższych dróg ocenia jako dobry. 
 
Pytanie nr 51 
W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i/lub administrowania 
nieruchomościami, w tym nieruchomościami własnymi oraz obcymi, na podstawie jakiegokolwiek 
tytułu prawnego m.in.: własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, w tym na podstawie art. 23 
ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9b1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) Proszę o informację jakiego typu są to nieruchomości. 
Odpowiedź na pytanie nr 51 
Zamawiający informuje, że są to w szczególności budynki mieszkalne. 
 
Pytanie nr 52 
W przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności  cywilnej za szkody wyrządzone wskutek katastrofy 
budowlanej w tym wynikłe z mienia przeznaczonego do rozbiórki, proszę o wykreślenie zapisu: „…w 
tym wynikłe z mienia przeznaczonego do rozbiórki”. 
Odpowiedź na pytanie nr 52 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 53 
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, bardzo proszę o 
potwierdzenie, że  zakresem ubezpieczenia nie są objęte pojazdy. 
Odpowiedź na pytanie nr 53 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 54 
Bardzo proszę o wykreślenie z części C- pkt. 2.17 w ostatnim zdaniu  zapisu: ”..gotówkę,, dokumenty, 
klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego ora wynikające z tego tytułu konsekwencje 
( np. kradzież pojazdu )”. 
Odpowiedź na pytanie nr 54 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 55 
W przypadku szkód powstałych w związku z zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych, bardzo 
proszę o podanie czy pokazy te są organizowane przez zewnętrzne profesjonalne firmy i czy firmy te 
posiadają ubezpieczenie z tytułu prowadzenia tego typu działalności. 
Odpowiedź na pytanie nr 55 
Zamawiający informuje, że pokazy pirotechniczne będą organizowane przez zewnętrzne 
profesjonalne firmy. Zamawiający będzie wymagał od tych firm przedstawienia ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia tego typu działalności.  
 
Pytanie nr 56 
Bardzo proszę o wskazanie, jakie czynności mogą spowodować zakażenie wirusem HIV? 
Odpowiedź na pytanie nr 56 
Zamawiający informuje, że do zakażenia wirusem HIV może dojść podczas czynności związanych 
z profilaktyką zdrowotną w jednostkach gminy m.in. w szkołach oraz innych placówkach 
oświatowych. 
 
Pytanie nr 57 
Uprzejma prośba o wprowadzenie dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia 
chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec 
złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi sublimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i na 
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wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.  Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o 
podanie wysokości akceptowalnego sublimitu. 
Odpowiedź na pytanie nr 57 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ, pkt. 
2.24 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem 
HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane 
zatruciami pokarmowymi; 
JEST: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ, pkt. 
2.24 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem 
HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane 
zatruciami pokarmowymi z limitem 800 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 58 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  związanych  ze sportami 
motorowymi , motoro-wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi. 
Odpowiedź na pytanie nr 58 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 59 
Bardzo proszę o udostępnienie kalendarza imprez masowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 59 
Zamawiający informuje, że kalendarz imprez jest przygotowywany w maju każdego roku. W związku 
z tym na obecną chwilę Zamawiający nie jest w stanie przedstawić kalendarza imprez na kolejny rok. 
 
Pytanie nr 60 
Uprzejma prośba o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki 
w rocznym okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z realizacji zadań 
zleconych Straży Gminnej– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych (Dz.U. 2018, 
poz. 928 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami 
prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Gminnej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji 
z użyciem przymusu bezpośredniego lub użyciem psów służbowych). Proszę o informację, czy straż 
Miejska posiada broń palną. 
Odpowiedź na pytanie nr 60 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ, pkt. 
2.27 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z realizacji zadań zleconych Straży Gminnej– 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2018, poz. 928 z późn. zm.) wraz ze 
szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi 
zakres działalności Straży Gminnej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu 
bezpośredniego lub użyciem psów służbowych), 
JEST: 
Załącznik nr 6A – opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I, C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ, pkt. 
2.27 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z realizacji zadań zleconych Straży Gminnej– 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2018, poz. 928 z późn. zm.) wraz ze 
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szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi 
zakres działalności Straży Gminnej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu 
bezpośredniego lub użyciem psów służbowych), - limit odpowiedzialności 800 000 zł na jeden i na 
wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Straż Gminna nie posiada broni palnej. 
Pytanie nr 61 
Uprzejma prośba o podanie ilości instruktorów pływania oraz osobno podanie ilości ratowników. 
Odpowiedź na pytanie nr 61 
Zamawiający informuje, że ratownictwo prowadzi firma zewnętrzna.  
 
Pytanie nr 62 
Dla Odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, 
ratowników lub wolontariuszy oraz innych osób za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu 
czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia; proszę o wprowadzenie 
sublimitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 62 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO: 
2.30 Odpowiedzialność cywilna nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, 
ratowników lub wolontariuszy oraz innych osób za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu 
czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia; 
JEST: 
2.30 Odpowiedzialność cywilna nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, 
ratowników lub wolontariuszy oraz innych osób za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu 
czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia z limitem 800 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 63 
Bardzo proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 300.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w 
rocznym okresie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta nie podsiadające lub co do których nie została ustalona osoba odpowiedzialna (tzw. 
bezpańskie). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 63 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO: 
2.46 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta nie posiadające właściciela 
lub co do których nie została ustalona osoba odpowiedzialna (tzw. bezpańskie). 
JEST: 
2.46 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta nie posiadające właściciela 
lub co do których nie została ustalona osoba odpowiedzialna (tzw. bezpańskie) z limitem 500 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 64 
Uprzejma prośba o wprowadzenie sublimitu w wysokości 300.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialność cywilnej za szkody powstałe w 
wyniku wybicia, uszkodzenia lub braku pokryw włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek 
ściekowych;  
Odpowiedź na pytanie nr 64 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO: 
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2.49 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku wybicia, uszkodzenia lub braku 
pokryw włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych;  
JEST: 
 2.49 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku wybicia, uszkodzenia lub braku 
pokryw włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych z limitem 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 65 
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z  posiadaniem i eksploatowaniem 
taboru szynowego nadmorskiej kolei wąskotorowej, uprzejma prośba o podanie stanu technicznego. 
Odpowiedź na pytanie nr 65 
Zamawiający informuje, że czynny tabor kolejowy posiada techniczne certyfikacje – świadectwa typu 
i świadectwa techniczne.  
 
Pytanie nr 66 
Proszę o podanie informacji czy kolej wąskotorowa – to trakcja spalinowa, parowa, czy elektryczna, 
czy może jeszcze inna. 
Odpowiedź na pytanie nr 66 
Zamawiający informuje, że kolej wąskotorowa  świadczy usługi transportowe trakcją spalinową. 
 
Pytanie nr 67 
Proszę o informację, czy kolej wąskotorowa, działa sezonowo, proszę o wskazanie jak długo w ciągu 
roku. 
Odpowiedź na pytanie nr 67 
Zamawiający informuje, że Nadmorska Kolej Wąskotorowa  świadczy usługi transportowo – 
przewozowe rozkładowo przez 6 miesięcy w roku kalendarzowym.  
W pozostałe miesiące (poza przewozami rozkładowymi) świadczone są usługi na zamówienie – 
przewozy czarterowe. 
 
Pytanie nr 68 
W przypadku odpowiedzialności cywilnej  za szkody powstałe na terenie posiadanym, użytkowanym, 
zarządzanym, administrowanym jako nabrzeże, plaże oraz zejścia i zjazdy na plażę, kąpieliska gminne 
(włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania kąpieliskiem gminnym i wyznaczonym 
odcinkiem plaży nad jeziorem) uprzejma prośba o podanie stanu technicznego tejże infrastruktury. 
Odpowiedź na pytanie nr 68 
Zamawiający informuje, że wszystkie zejścia plażowe są po aktualnych przeglądach – dopuszczone do 
eksploatacji. 
 
Pytanie nr 69 
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że 
Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia: 

 
a)  spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 
też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego 
zlecenie lub rachunek);  
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, 
doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia 
kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  
d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw 
autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  
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e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, 
poręczeń lub gwarancji;  
f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 
podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub 
zaniechania czynności kontrolnych; 
g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  
h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z 
nich;  
i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych;  
j) związane ze stosunkiem pracy;  
k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 
l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

Odpowiedź na pytanie nr 69 
Zamawiający wprowadza modyfikację dla przedmiotowej klauzuli (Rozdział C punkt D 4.1.): 
BYŁO: 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: 

 w następstwie działań nie objętych umową,  

 niedotrzymania terminów,  

 związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych 

 przekroczenia kosztorysów,  

 wynikające z działalności: reklamowej, księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, 
ubezpieczeniowej, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegającej na 
wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, 
wycenie, kosztorysowaniu, 

 związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania 
informatycznego. 

 powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 

 związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

 związane ze stosunkiem pracy; 

 powstałe w wyniku decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

 
JEST: 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: 

 w następstwie działań nie objętych umową,  

 niedotrzymania terminów,  

 związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych 

 przekroczenia kosztorysów,  

 wynikające z działalności: reklamowej, księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, 
ubezpieczeniowej, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegającej na 
wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, 
wycenie, kosztorysowaniu, 

 związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania 
informatycznego. 

 powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 

 związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

 związane ze stosunkiem pracy; 

 powstałe w wyniku decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania; 
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 spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie 
lub rachunek); 

 spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

 powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, 
lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności 
kontrolnych; 

 powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

 wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 
automatyzacji, transmisji danych; 

 będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 
 
Pytanie nr 70 
Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% szkody min. 2000 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 70 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 71 
Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 

- prace związane z budową tuneli, mostów, zapór i koferdam oraz wszelkie prace w korytach 
rzek w tym związane z usuwaniem skutków powodzi. 

Odpowiedź na pytanie nr 71 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 72 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych: 
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej 
formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz 
koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona obejmuję również szkody związane z 
ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczone podmioty. 
Odpowiedź na pytanie nr 72 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 73 
Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli IT: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:  
1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia 

jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie 
wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, 
wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, 
programów komputerowych lub oprogramowania,  

        lub 
2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w 

sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich 
fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.  

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie 
jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie 
sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty 
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lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek 
postanowienia niniejszej umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 73 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli IT zgodnie z treścią OWU wykonawcy. 
 
Pytanie nr 74 
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają 
OWU wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 74 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 75 
Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018 
z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco. 
Odpowiedź na pytanie nr 75 
Zamawiający informuje, że w latach 2016-2018 była ubezpieczona następująca liczba pojazdów: 

Rok 
Liczba ubezpieczonych pojazdów w 

zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej 

Liczba ubezpieczonych pojazdów 
w zakresie auto casco 

2016 32 23 

2017 31 22 

2018 28 19 

  
Pytanie nr 76 
Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 200 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 76 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 77 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego 
zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu 
hamulcowego, elementów układu wydechowego? 
Odpowiedź na pytanie nr 77 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia 
faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych 
układu hamulcowego, elementów układu wydechowego. 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
3.4 Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany 
przy szkodach częściowych z wyłączeniem szkód w ogumieniu oraz amortyzacji z uwagi na okres 
eksploatacji; 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
3.4 Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany 
przy szkodach częściowych z wyłączeniem szkód w ogumieniu, akumulatorach, elementach ciernych 
układu hamulcowego, elementach układu wydechowego oraz amortyzacji z uwagi na okres 
eksploatacji; 
 
Pytanie nr 78 
Prosimy o wyłączenie z postępowania prawa opcji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 78 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 79 
W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert do dnia 21.11.2018r.  
Odpowiedź na pytanie nr 79 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
 
Pytanie nr 80 
Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 6.2 obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych z 
„Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 
daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej do 
trzech dni roboczych od daty rejestracji.” na „Pojazdy nowe – zakupione pojazdy fabrycznie nowe 
zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do ubezpieczenia 
od daty nabycia, najpóźniej w dniu rejestracji. Za datę początku odpowiedzialności Wykonawcy 
przyjmuje się dzień złożenia wniosku/zgłoszenia do ubezpieczenia chyba, że podano datę 
późniejszą. Ubezpieczony ma możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy 
ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu.” 
Odpowiedź na pytanie nr 80 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ. 
BYŁO: 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC 
POJAZDÓW MECHANICZNYCH, pkt. 
6.2 Pojazdy włączane do ubezpieczenia: 
Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty 
zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej do trzech 
dni roboczych od daty rejestracji. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na 
podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub 
numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta , a 
szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 
dni robocze od dnia rejestracji. 
Pojazdy używane - zakupione pojazdy, jako używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 
daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie 
wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer 
rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta, a szczegółowe dane 
ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 
zgłoszenia. 
JEST: 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC 
POJAZDÓW MECHANICZNYCH, pkt. 
6.2 Pojazdy włączane do ubezpieczenia: 
Pojazdy nowe – zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem pisemnego zgłoszenia do ubezpieczenia od daty nabycia, najpóźniej w dniu rejestracji. 
Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie wniosku (zawierającego 
niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer rejestracyjny pojazdu) 
przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta , a szczegółowe dane ubezpieczanego 
pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji. 
Za datę początku odpowiedzialności Wykonawcy przyjmuje się dzień złożenia wniosku/zgłoszenia 
do ubezpieczenia chyba, że podano datę późniejszą. 
Pojazdy używane - zakupione pojazdy, jako używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 
daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie 
wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer 
rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta, a szczegółowe dane 



22 
 

ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 
zgłoszenia. 
 
Pytanie nr 81 
Prosimy o dopisanie do punktu 3.4 w ubezpieczeniu Auto Casco: „z wyłączeniem szkód w ogumieniu       
i elementów układu wydechowego.”  
Odpowiedź na pytanie nr 81 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 77. 
 
Pytanie nr 82 
Prosimy o wykreślenie limitu na zdarzenie 1 000,00 zł w punkcie 1.2 ubezpieczenia assistance.” 
Odpowiedź na pytanie nr 82 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, D. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE, pkt. 
1.2 pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii  w tym koniecznie 
poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1 000 zł (max 2 doby), 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, D. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE, pkt. 
1.2 pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii  w tym koniecznie 
poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – max 2 doby, 
 
Pytanie nr 83 
Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w AC dla pojazdów pow. 10 lat eksploatacji w wysokości 
300,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 83 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 84 
Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów: ZGY21358, ZGYU989. 
Odpowiedź na pytanie nr 84 
Zamawiający informuje, że pojazd specjalny o nr rej. ZGY21358 służy do oczyszczania dróg, natomiast 
pojazd o nr rej. ZGYU989 to pojazd ciężarowy uniwersalny o ładowności 800 kg i dopuszczalnej masie 
całkowitej 2 850 kg.  
 
Pytanie nr 85 
Prosimy o wykreślenie następującego zapisu z punktu 6.1.1 Likwidacja szkód: „oraz jeśli jest to 
uzasadnione względami technologicznymi będzie rozszerzona o kwotę uwzględniającą naprawę lub 
wymianę elementów nieuszkodzonych.” 
Odpowiedź na pytanie nr 85 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
6.1.1 odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie wynikającej z faktury za naprawę uszkodzonego 
pojazdu we wskazanym przez Ubezpieczonych warsztacie (bezgotówkowo). Na wniosek 
Ubezpieczonych kwota odszkodowania może uwzględniać koszty użycia zmodernizowanych części 
lub zespołów oraz jeśli jest to uzasadnione względami technologicznymi będzie rozszerzona o kwotę 
uwzględniającą naprawę lub wymianę elementów nieuszkodzonych. 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
6.1.1 odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie wynikającej z faktury za naprawę uszkodzonego 
pojazdu we wskazanym przez Ubezpieczonych warsztacie (bezgotówkowo). Na wniosek 
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Ubezpieczonych kwota odszkodowania może uwzględniać koszty użycia zmodernizowanych części 
lub zespołów. 
 
Pytanie nr 86 
Prosimy o zmianę zapisu: „Na wniosek Ubezpieczonych Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na 
podstawie przygotowanego i zaakceptowanego przez strony kosztorysu” na „Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela lub na podstawie 
faktury VAT.” 
Odpowiedź na pytanie nr 86 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
6.1.2 Na wniosek Ubezpieczonych Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie 
przygotowanego i zaakceptowanego przez strony kosztorysu. 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
6.1.2 Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 
Ubezpieczyciela lub na podstawie faktury VAT. 
 
Pytanie nr 87 
Prosimy o dopisanie do klauzuli szybkiej likwidacji szkód AC następującego zapisu: „W takim 
przypadku dokumentami potwierdzającymi fakt powstania szkody i poniesionych strat jest: 
zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody; rachunki za naprawę 
lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy; notatka policyjna - w przypadku szkód powstałych 
w wyniku czynów karalnych; dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń.” 
Odpowiedź na pytanie nr 87 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
7.6 Klauzula szybkiej likwidacji szkód AC – klauzula fakultatywna  
W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekracza 5 000 zł, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 
wyspecjalizowany serwis bez konieczności  uprzedniego informowania Ubezpieczyciela, wykonania 
zdjęć przez likwidatora itp. W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi fakt powstania 
szkody i poniesionych strat jest: 

 zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 

 rachunki za naprawę lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy, 

 notatka policyjna - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych. 
 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
7.6 Klauzula szybkiej likwidacji szkód AC – klauzula fakultatywna  
W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekracza 5 000 zł, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 
wyspecjalizowany serwis bez konieczności  uprzedniego informowania Ubezpieczyciela, wykonania 
zdjęć przez likwidatora itp. W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi fakt powstania 
szkody i poniesionych strat jest: 

 zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 

 rachunki za naprawę lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy, 

 notatka policyjna - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych, 
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 dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zakres uszkodzeń umożliwiająca weryfikację 
roszczeń. 

 
 
Pytanie nr 88 
Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu NNW komunikacyjnym: 

- „4.c zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy 
ubezpieczenia” 

Odpowiedź na pytanie nr 88 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, C. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW, pkt. 
4. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę. 
a. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. 
b. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
c.  zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy 
ubezpieczenia. 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, C. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW, pkt. 
4. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę. 
a. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. 
b. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
 
Pytanie nr 89 
Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco 

2.10 Teren Europy, kradzież z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i Mołdawii  
 
I zastąpienie poniższym zapisem:  
Zakres terytorialny: teren Europy, przy czym na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Abanii i 
Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje, działania osób trzecich, pożaru, wybuchu, działania sił 
przyrody, nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z 
zewnątrz pojazdu oraz zdarzeń polegających na utracie pojazdu lub jego części w wyniku w 
wyniku kradzieży. 

Odpowiedź na pytanie nr 89 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
2.10 Zakres terytorialny:  
Teren Europy, kradzież z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i Mołdawii 
JEST 
Załącznik nr 6C – opis przedmiotu zamówienia Część III, B. Ubezpieczenie auto casco, pkt. 
2.10 Zakres terytorialny: teren Europy, przy czym na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Abanii i 
Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje, działania osób trzecich, pożaru, wybuchu, działania sił 
przyrody, nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz 
pojazdu oraz zdarzeń polegających na utracie pojazdu lub jego części w wyniku w wyniku kradzieży. 
 
Pytanie nr 90 
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Proszę o informację do czego są wykorzystywane pojazdy specjalne o nr rej. ZGY 21358 oraz ZGY 
U989. 
Odpowiedź na pytanie nr 90 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 84. 
 
Pytanie nr 91 
Proszę o podanie DMC dla pojazdu o nr rej.  ZGY J654 
Odpowiedź na pytanie nr 91 
Zamawiający informuje, że ładowność pojazdu o nr rej. ZGY J654 wynosi 1 240 kg, natomiast 
dopuszczalna masa całkowita (DMC) 3 500 kg. 

 
Pytanie nr 92 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na  min  28.11.2018 r. 
Odpowiedź na pytanie nr 92 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
 
Pytanie nr 93 
Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą 
przeprowadzane prace oraz ich wartość. 
Odpowiedź na pytanie nr 93 
Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie ma zaplanowanych remontów o większej wartości.  

 
Pytanie nr 94 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia? 
Odpowiedź na pytanie nr 94 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 95 
Czy zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie zabytkowe, muzealne? Jeśli tak, prosimy o załączenie 
wykazu takiego mienia . 
Odpowiedź na pytanie nr 95 
Zamawiający informuje, że posiada budynki o charakterze zabytkowym. W załączniku nr 10 do SIWZ – 
wykaz budynków – dane techniczne, zostało podane, które budynki są wpisane do rejestru zabytków.  
W Załączniku nr 9 do SIWZ – wykaz budynków – informacje podstawowe, zostały podane sumy 
ubezpieczenia budynków, natomiast w Załączniku nr 11 do SIWZ – wykaz budynków – 
zabezpieczenia, podano zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.  
 
 
 

Lp. 
Przeznaczenie 

budynku 
Adres 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku 

Współczynnik 
odtworzenia 

1 m2 

Wartość 
(księgowa 

brutto) 

Wartość 
odtworzeniowa 

Czy budynek 
jest wpisany 
do rejestru 
zabytków? 10 560 124,00 zł 1 015 350,00 zł 

1. Urząd Gminy Rewal / Gmina Rewal 

 NADMORSKA KOLEJKA WĄSKOTORWA - NIERUCHOMOŚCI: 

1 

Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami i 
wiatami  

Pogorzelica 69 420 KB 5 555 000,00 zł - TAK 

2 
Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami  

Rewal 419/2 330 KB 5 005 124,00 zł - TAK 
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3 

Dworzec 
kolejowy wraz 
z peronami 
Niechorze 
centrum 

Niechorze - 
centrum 

319 330 KB   123 000,00 zł TAK 

7 
Dworzec 
kolejowy 

Trzebiatów 151/20 214,95 3000 - 644 850,00 zł TAK 

8 

Budynek 
gospodarczy 
przy dworcu- 
rampa 

Trzebiatów 151/20 165 1500 - 247 500,00 zł TAK 

 
Pytanie nr 96 
Czy występowały szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010? 
Odpowiedź na pytanie nr 96 
Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach 1997 i 2010. 
 
Pytanie nr 97 
Dotyczy ubezpieczenie mienia: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN. 
Odpowiedź na pytanie nr 97 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 98 
Czy  gmina  posiada i zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych 
Odpowiedź na pytanie nr 98 
Zamawiający informuje, że Gmina nie posiada i nie zarządza wysypiskiem odpadów komunalnych. 
 
 
Pytanie nr 99 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 
obejmować nie będzie szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 99 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 
obejmować nie będzie szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie 
z pkt. 2.25 objęta jest: 
„Odpowiedzialność cywilną do ochrony ubezpieczeniowej działalności medycznej związanej z 
profilaktyką zdrowotną w jednostkach gminy m.in. w szkołach oraz innych placówkach oświatowych. 
Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem 
świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, 
itp.);” 
 
Pytanie nr 100 
Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, 
motorowodne. 
Odpowiedź na pytanie nr 100 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 101 
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
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wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź na pytanie nr 101 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 102 
Dotyczy ubezpieczenie mienia: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w 
SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 102 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 103 
Dotyczy ubezpieczenie mienia: Prosimy o włączenie klauzuli: Klauzula ochrony ubezpieczeniowej  dla 
mienia wyłączonego  z eksploatacji  
Odpowiedź na pytanie nr 103 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 104 
Dotyczy ubezpieczenie mienia: Prosimy o włączenie klauzuli: Klauzula składowania 
Odpowiedź na pytanie nr 104 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 105 
Prosimy o potwierdzenie że spełni wymogi SIWZ  definicji terminu akty terrorystyczne, zgodnie z 
poniższym:  
 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów 
terroryzmu. 
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, 
indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia 
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz 
skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych 
lub społecznych. 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji 
biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, 
promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i 
fałszywych alarmów. 
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia został określony w umowie. 
5. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w 
wysokości 10%, nie mniej niż 5 000,00 PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 105 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 
BYŁO 
Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 
20.20. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody 
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub 
zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, 
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, 
instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia 
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chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji 
i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. 
JEST 
Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 
20.20. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody 
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub 
zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, 
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, 
instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia 
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji 
i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych  
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych  
4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 
gróźb oraz fałszywych alarmów. 
  

Pytanie nr 106 
Prosimy o modyfikacje klauzuli okoliczności zgodnie z poniższym: 
BYŁO: 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 
ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące 
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 
Na 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 
wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności 
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 
Odpowiedź na pytanie nr 106 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. 
BYŁO 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 
ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące 
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 
JEST 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 
wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności 
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 
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Pytanie nr 107 
Prosimy o informacje jakiego rodzaju prace wykonywane przez Ubezpieczonego mogłoby skutkować 
powstaniem szkody związanej z zlokalizowaniem, usunięciem, demontażem lub odsłonięciem 
wadliwych produktów oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu produktu bez wad 
Odpowiedź na pytanie nr 107 
Zamawiający informuje, że zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody 
związanej z zlokalizowaniem, usunięciem, demontażem lub odsłonięciem wadliwych produktów oraz 
na montażu, umocowaniu lub położeniu produktu bez wad. 

 
 
Zamawiający modyfikuje załączniki do SIWZ nr: 1A cz. I, 5A, 5B, 5C, 5D, 8, 9, 10, 12 i 14, które stają 
się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu. 
 
  

 
                            Za Zamawiającego 

      Pełnomocnik 
 

                                            Tomasz Bartkowski  


