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Gmina Rewal       Rewal, dnia 09.12.2015r . 

Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
 
        Wg właściwości 
 

Znak postępowania: OrA.271.07.2015 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia nie przekraczającej kwoty 207.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia            
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.  

 
Pismo zamawiającego 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 

poźn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przekazuje treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
PYTANIE 1 
„W odniesieniu do ubezpieczenia zielonej Karty prosimy o informację czy ma obowiązywać na terytorium Turcji, 
Tunezji, Maroko, Rosji, Iranu i Izraela?” 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający informuje, że aktualnie nie wnioskuje o wydanie Zielonej Karty dla żadnego pojazdu wymienionego 
w załączniku nr 13 do treści SIWZ. Zamawiający stworzył sobie tylko możliwość wnioskowania o bezskładkową ZK 
w sytuacji gdyby zaistniała konieczność wyjazdu służbowego krajów, gdzie wymagana jest ZK. Jednocześnie 
zamawiający informuje, że ew. ZK ma obowiązywać tylko w stosunku do Rosji, natomiast pozostałe kraje 
wymienione w pytaniu nie są brane pod uwagę. 
 
PYTANIE 2 

„W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o informację dla których pojazdów ma zostać 
wystawiona Zielona Karta?” 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający informuje, że aktualnie nie wnioskuje o wydanie Zielonej Karty dla żadnego pojazdu wymienionego 
w załączniku nr 13 do treści SIWZ. Zamawiający stworzył sobie tylko możliwość wnioskowania o bezskładkową ZK 
w sytuacji gdyby zaistniała konieczność wyjazdu służbowego krajów, gdzie wymagana jest ZK 
 
PYTANIE 3 
„Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „ włączenie odpowiedzialności w wyniku szkód 
spowodowanych wskutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie”” 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej zmianę. 
 
PYTANIE 4 
„Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „ Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w czasie 

gdy pojazd znajdował się w komisie, zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób 
technicznych jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego 
zakładu, z zachowaniem prawa do regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności”” 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 5 
„W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu: „Ubezpieczeniu Assistance podlegają 
pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które posiadają ochronę w zakresie AC”” 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający potwierdza Assistance ma dotyczyć w/w kategorii pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t., do 
10 lat, które posiadają ochronę w zakresie AC. 
 
PYTANIE 6 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Proszę o doprecyzowanie czy w części IV chodzi o ubezpieczenie OC czy o ubezpieczenie majątkowe Casco 
pojazdów szynowych. Proszę o korektę formularza.” 
Odpowiedź na pytanie 6 
Część IV dotyczy ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, natomiast OC pojazdów szynowych wchodzi w skład 
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Części I i zostało opisane w tej części w punkcie D.  

 
PYTANIE 7 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Proszę o wykreślenie: Ubezpieczający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy 
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie 
uchyli się od odpowiedzialności. Przy szkodzie całkowitej, jak również w sytuacji, gdy naprawa byłaby 
nieuzasadniona ekonomicznie bądź niemożliwa technologicznie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w 
wysokości sumy ubezpieczenia danego pojazdu szynowego z potrąceniem wartości pozostałości . Przy szkodach 
częściowych zastosowanie będzie miała klauzula odstąpienia od dotworzenia mienia.” 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 
 
PYTANIE 8 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000  PLN” 

Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  
 
PYTANIE 9 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Proszę o wykreślenie: Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia” 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  
 
 
PYTANIE 10 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia : strajków, protestów, niepokojów, zamieszek społecznych, 
rozruchów, lokautu, ataków terroryzmu;” 
Odpowiedź na pytanie 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.  
 
 
PYTANIE 11 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł dla szkód spowodowanych przez 
osoby, zwierzęta przedmioty znajdujące się wewnątrz tramwaju podczas wykonywania czynności przewozowych.” 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 12 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
W odniesieniu do szkód w wyniku przepięć prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 
000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego” 
Odpowiedź na pytanie 12 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w limitu w wysokości 100 000 zł. 
 
PYTANIE 13 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 60 
000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego” 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w limitu.  
 
PYTANIE 14 
„Ubezpieczenie Casco Taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal 
W odniesieniu do szkód w wyniku zalania wodą wydobywającą się z przewodów ….prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 60 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w limitu. 

 
PYTANIE 15 
„KWESTIE OGÓLNE 
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prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne 

Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi  przez Wykonawcę.” 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 16 
„KWESTIE OGÓLNE 
zakres ubezpieczenia - wnosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności określone w OWU Wykonawcy chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ochrony na 
podstawie zapisów SIWZ,” 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 17 
„KWESTIE OGÓLNE 
czy Zamawiający akceptuje możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni w przypadku, gdy szkodowość 

liczona jako stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki przypisanej za dany 
roczny okres ubezpieczenia przekroczy 60%,” 
Odpowiedź na pytanie 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie.  
 
PYTANIE 18 
„KWESTIE OGÓLNE 
czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej 
staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości,” 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający nie posiada wiedzy o takich okolicznościach.  
 
PYTANIE 19 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o podanie wartości (kwota, procent) franszyz w umowach ubezpieczenia obowiązujących w polisach 

zawartych w poprzednim okresie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 19 
W poprzednich polisach były obecne w poszczególnych ryzykach: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z 
włamaniem i rabunek, OC delikt – franszyza integralna 200 zł, szyby – franszyza integralna 50 zł, elektronika – 
franszyza integralna 300 zł, komunikacja – franszyza integralna 300 zł, casco pojazdów szynowych – franszyza 
integralna 500 zł. 
 
 
PYTANIE 20 
„KWESTIE OGÓLNE 
czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach 
zawartych w ostatnich trzech okresach rocznych? jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic i szkód , które zostały 
zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu,” 
Odpowiedź na pytanie 20 
Wszystkie ryzyka wymienione w SIWZ były przedmiotem ochrony w ostatnich trzech okresach rocznych. SIWZ na 

lata 2016-2018 zmienił formułę ochrony dla mienia samorządowego z ryzyk nazwanych na formułę - system 
wszystkich ryzyk. Ponadto zamawiający wprowadził nieznacznie odmienne limity odpowiedzialności oraz zmienił 
brzmienie niektórych klauzul. 
 
PYTANIE 21 
„KWESTIE OGÓLNE 
w zakresie postanowień „XXI. Przewidywana zmiana umowy” prosimy o potwierdzenie, iż zamiarem 
Zamawiającego nie jest wyłączenie stosowania art. 816 kc.” 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie zamierza odstępować od stosowania art. 816 kc.  
 
PYTANIE 22 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o potwierdzenie, że  zestawienie zawiera także  szkody, dla których zawiązano rezerwy lub zgłoszono 
szkody z działalności zgłaszanej do ubezpieczenia” 

Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający potwierdza, że zestawienie zawiera w/w szkody. 
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PYTANIE 23 

„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy  o wyjaśnienie, czy wartość odszkodowań (ujęta w tabeli) została przypisana  do Roku według daty 
wypadku, daty zgłoszenia szkody czy też może daty wypłaty odszkodowania” 
Odpowiedź na pytanie 23 
Wartość odszkodowań została przypisana według dat poszczególnych wypadków.  
 
PYTANIE 24 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o podanie przyczyn szkód” 
Odpowiedź na pytanie 24 
Przyczyny szkód zostały podane w załączniku nr 15 do SIWZ w rubryce „ryzyko ubezpieczeniowe”. 
 
PYTANIE 25 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o informację,  czy podana w tabeli  liczba szkód dotyczy także rezerw i szkód zamkniętych bez   wypłaty” 

Odpowiedź na pytanie 25 
Podana liczba szkód dotyczy także rezerw i szkód zamkniętych bez wypłaty (odmowy wypłat). 
 
PYTANIE 26 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o  udostępnienie wykazu zobowiązań wraz z informacjami data wypadku, data zgłoszenia, przyczyna 
szkody,” 
Odpowiedź na pytanie 26 
Zamawiający na życzenie wykonawcy przesłane na e-mail kontaktowy: janusz.bujak@np.com.pl jest w stanie 
przesłać posiadane oryginały zaświadczeń historii szkodowych, wystawione przez firmy ubezpieczeniowe. 
Zamawiający opracował zestawienie szkodowości – z ostatnich 3-ch lat - załącznik nr 15 – na bazie przesłanych 
zaświadczeń.  
 
PYTANIE 27 
„KWESTIE OGÓLNE 

wnosimy o potwierdzenie, że o ile nie wskazano inaczej limity odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w 
rocznym okresie ubezpieczenia,” 
Odpowiedź na pytanie 27 
Zamawiający potwierdza, że wskazane w SIWZ limity odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia – trzy roczne okresy ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 28 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o informację czy od 1996r. wystąpiły szkody z tytułu powodzi lub podtopienia – jeśli tak wnosimy o 
podanie daty, lokalizacji i wartości szkody,” 
Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający informuje, że od 1996r. na terenie gminy miały miejsce niewielkie lokalne podtopienia. Odnotowano 
je na ul. Polnej, ul. Bosmańskiej w Niechorzu, na ul. Łokietka, ul. Parkowej, ul. Kamieńskiej i przy ul. Dworcowej 
w Rewalu. W tych lokalizacjach nie było mienia samorządowego – o odszkodowanie nie występowano. 
 

PYTANIE 29 
„KWESTIE OGÓLNE 
prosimy o uzupełnienie danych szkodowych – Załącznik nr 15 – za okres od 01.01.2011 r. do 30.10.2012 r.” 
Odpowiedź na pytanie 29 
Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej informacjami dotyczącymi szkód w w/w okresie. Wnioskował 
zgodnie z zasadami rynkowymi o wystawienie zaświadczeń przez firmy ubezpieczeniowe z ostatnich 3-ch lat. 
 
PYTANIE 30 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez Zamawiającego,” 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający informuje, że opisał drogi gminne w SIWZ z podaniem informacji o ich długościach. Szczegółowe 
informacje na stronie 66-67 SIWZ. Załącznik nr 6 do treści SIWZ – PUNKT C, punkt 6 „Informacje dodatkowe do 
oceny ryzyka” – pkt. 6.1 pn. „Długość dróg gminnych”  
 

PYTANIE 31 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

mailto:janusz.bujak@np.com.pl
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prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzenia stanu technicznego 

podległej infrastruktury,” 
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający informuje, że stan dróg w gminie jest monitorowany na bieżąco przez pracowników gminy m.in. w 
drodze do i z pracy do urzędu. Pozostałe przeglądy dotyczące podległej infrastruktury są przeprowadzane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 
PYTANIE 32 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o podanie rocznego poziomu przychodów Zamawiającego,” 
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający informuje, roczny przychód gminy to około 40 mln zł. 
 
PYTANIE 33 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o wskazanie jakie rodzaju produkty mają zostać pokryte w ramach oc produkt (z wyjątkiem 

wskazanych)” 
Odpowiedź na pytanie 33 
Są to głównie produkty wskazane, ale intencją Zamawiającego nie jest wprowadzenie katalogu zamkniętego w/w 
produktów. 
 
PYTANIE 34 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
czy Zamawiający wykorzystuje wózki widłowe, a jeżeli tak prosimy o podanie ich ilości,” 
Odpowiedź na pytanie 34 
Zamawiający informuje, że wykorzystuje wózki widłowe. Na stanie Gminy Rewal jest 5 wózków widłowych.  
 
PYTANIE 35 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o określenie zabezpieczeń dla mienia przyjętego na przechowanie,” 
Odpowiedź na pytanie 35 

Zamawiający informuje – są to zamykane na klucz pomieszczenia. 
 
PYTANIE 36 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy  o potwierdzenie, że  w zakres czynności  Gminy  objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:  

- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego 
magazynowania  i składowania odpadów w tym niebezpiecznych  

- utylizacja odpadów.” 
Odpowiedź na pytanie 36 
Zamawiający potwierdza, że poza ochroną ubezpieczeniową jest tego typu działalność. Gmina Rewal nie prowadzi 
składowiska odpadów, ani nie dokonuje utylizacji odpadów.  
 
PYTANIE 37 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych” 
Odpowiedź na pytanie 37 
Zamawiający potwierdza powyższe. W przypadku organizacji imprez masowych, dla których obowiązek 
ubezpieczenia wynika z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej imprez masowych  
będą wystawiane osobne polisy (indywidualne ubezpieczenia imprez tego typu).  
 
PYTANIE 38 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w 
tym motorowych, motorowodnych, lotniczych,” 
Odpowiedź na pytanie 38 
Zamawiający potwierdza, tego typu imprezy są poza ochroną ubezpieczeniową – OC - wynikającą z treści SIWZ. 
 
PYTANIE 39 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia na 
rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,” 
Odpowiedź na pytanie 39 
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Zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów i pośredników turystyki. 

 
PYTANIE 40 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i 
gospodarowania lokalami użytkowymi prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  
odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: 

- nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,” 

Odpowiedź na pytanie 40 
Aktualnie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania są 2 mieszkania komunalne jedno przy ul. Prusa w Pobierowie, 
drugie przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy, oraz dworzec PKP w Niechorzu (przeznaczony w przyszłości do 
remontu generalnego zgłoszony do ubezpieczenia w wartości KB 123 000,00zł). Nie można ponadto wykluczyć, że 
w przyszłości inne wybrane składniki mienia samorządowego mogą zostać przeznaczone do rozbiórki lub mogą 
zostać wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. Zakres ubezpieczenia nie podlega ograniczeniu. 

 
PYTANIE 41 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o informację czy przedmiotem działania gminy jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór  ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie? – jeżeli tak 
prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej..” 
Odpowiedź na pytanie 41 
Zamawiający informuje, że tego typu działalnością w gminie Rewal zajmuje się spółka: Wodociągi Rewal Sp. z 
o.o., która nie została włączona do postępowania przetargowego. Spółka posiada własne ubezpieczenia 
prowadzonej przez nią działalności.  
 
PYTANIE 42 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak 
przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie 

prosimy o wskazanie różnic.” 
Odpowiedź na pytanie 42 
Przedmiot ubezpieczenia jest w znaczniej mierze zbliżony do wcześniejszego (zmniejszyła się liczba mieszkań 
komunalnych zgłoszonych do ubezpieczenia). Aktualny przedmiot ubezpieczenia-zakres ubezpieczenia różni się od 
poprzedniego m.in. treścią klauzul, wysokościami poszczególnych podlimitów sum gwarancyjnych. Ponadto 
zamawiający wprowadził obok odpowiedzialności cywilnej opartej na zasadzie winy również niewielką 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w limicie 15 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki. Zakres ochrony na 
zasadzie ryzyka został opisany w punkcie 2.46, oblimitowany w tabeli. Jednocześnie by nie było wątpliwości 
interpretacyjnych zamawiający dokonuje korekty w punkcie 25. tabeli limitów odpowiedzialności poprzez zmianę 
„2.48” na „2.46” (poprawne odesłanie – oblimitowanie). 
BYŁO: 

25. Włączenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 2.48 15 000 zł 
 JEST: 

25. Włączenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 2.46 15 000 zł 
 
PYTANIE 43 
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia 
określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym 
programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).” 
Odpowiedź na pytanie 43 
Nie wystąpiły szkody, będące poza zakresem ubezpieczenia lub przekraczały obowiązujące limity.  
 
PYTANIE 44 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? czyuzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów 
wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 44 
Zamawiając potwierdza taki stan. 
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PYTANIE 45 

„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace 
z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- 
budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli?” 
Odpowiedź na pytanie 45 
Zamawiający informuje - nie są prowadzone prace niebezpieczne pożarowo.  
 
PYTANIE 46 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o informację, czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada/ zarządza administruje składowiskiem odpadów 
(wysypiskiem śmieci), sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak, prosimy o bliższe 
informacje na temat tych ryzyk. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i nie 
będzie obejmował mienia związanego ze składowaniem odpadów, sortownia śmieci, zakładem recyclingu czy 
spalarnią śmieci,” 
Odpowiedź na pytanie 46 

Zamawiający potwierdza, że w/w charakter działalności nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Gmina nie 
prowadzi wysypiska śmieci i opisanych w pytania rodzajów działalności. 
 
PYTANIE 47 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
w zakresie 1.4.2 „Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia” prosimy o potwierdzenie, iż 
chodzi o transporty pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, jakiego rodzaju jest to mienie i w jaki sposób będzie 
zabezpieczone podczas transportu,” 
Odpowiedź na pytanie 47 
Zamawiający potwierdza, iż chodzi o transporty pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, ewentualne okazjonalne  
transporty dotyczą dowozu mienia biurowego.  
 
PYTANIE 48 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o potwierdzenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiły szkody zalaniowe w mieniu przechowywanym 

bezpośrednio na podłodze,” 
Odpowiedź na pytanie 48 
Zamawiający informuje – takich zdarzeń nie odnotowano. 
 
PYTANIE 49 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Klauzuli lokalizacji objęte ochroną ubezpieczeniową są jedynie takie 
budynki, które spełniają minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych 
określone dla lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ,” 
Odpowiedź na pytanie 49 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację w stosunku do mienia znajdującego się w budynkach 
użyteczności publicznej tj. budynek urzędu, świetlice, szkoły, dworce kolejowe itp. 
 
PYTANIE 50 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 

prosimy o uzupełnienie informacji w Załączniku nr 10 na temat wieku budynków oraz zabezpieczeń p.poż. i p. 
kradzieżowych lub potwierdzenie, że: 

- wszystkie miejsca ubezpieczenia dotyczące lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, są należycie 
zabezpieczone przed kradzieżą; 

- wszystkie drzwi wejściowe do ubezpieczanych lokalizacji posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe 
lub 1 wielopunktowy, 

- zabezpieczenia p.poż. spełniają minimalne warunki nałożone przepisami prawa.” 
Odpowiedź na pytanie 50 
Zamawiający potwierdza: 
„- wszystkie miejsca ubezpieczenia dotyczące lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, są należycie 
zabezpieczone przed kradzieżą;” 
„- zabezpieczenia p.poż. spełniają minimalne warunki nałożone przepisami prawa.” 
W przypadku zabezpieczeń p-kradzież obowiązują zapisy treści SIWZ 
 
PYTANIE 51 

„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
czy wszystkie budynki mające podlegać ubezpieczeniu mają zużycie techniczne mniejsze niż 60% -  
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jeśli jest inaczej, prosimy o udzielenie bliższych informacji, z adresem lokalizacji, przeznaczeniem budynki, 

stopniem zużycia technicznego (w %), określeniem przyczyn, dla których stan techniczny budynku jest tak 
znaczny i planowanym terminie przeprowadzenia prac budowlanych lub innych mając spowodować istotne 
zmniejszenie zużycia technicznego budynku.” 
Odpowiedź na pytanie 51 
Zamawiający informuje, że znaczna większość nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia to nieruchomości, 
których zużycie techniczne jest mniejsze niż 60%. Tylko pojedyncze obiekty to obiekty tzw. starszej daty. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że nie jest w stanie przygotować szczegółowej dokumentacji o wszystkich 
przeprowadzonych remontach i przyszłych pracach budowlanych. Te przyszłe wykonywane będą na bieżąco w 
miarę zgłaszanych potrzeb, uchwał rady gminy oraz z uwzględnieniem zdolności finansowych gminy. Zamawiający 
nie widzi przeszkód by wykonawcy przez terminem składania ofert dokonali we własnym zakresie oglądu 
terenowego nieruchomości samorządowych zgłoszonych do ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 52 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula automatycznego pokrycia oraz prawo opcji – prosimy o udzielenie konkretnej informacji o planach 

zamawiającego, które realnie mogą spowodować znaczny przyrost sumy ubezpieczenia środków trwałych; za 
znaczny przyrost uważa się zwiększenie sumy ubezpieczenia o więcej niż 500.000 zł w stosunku rocznym.” 
Odpowiedź na pytanie 52 
Zamawiający informuję, że w tym momencie nie planuje większych inwestycji – zwiększenia sum ubezpieczenia 
środków trwałych powyżej 500 000 zł/ rocznie. Znaczne inwestycje tj. budowa centrum ratownictwa, 
rewitalizacja, przebudowa infrastruktury nadmorskiej kolei wąskotorowej są już ukończone. Nie można jednak 
wykluczyć, że w przyszłości Gminie Rewal nie będą realizowane inwestycje tego typu. W znaczniej mierze zależy 
to od uruchamiania środków unijnych z programów unijnych i zdolności finansowych gminy.  
 
PYTANIE 53 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
strona 45 SIWZ, w zakresie zapisu: „1.4.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ 
użytkowania w tym mienie, które w tracie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia” – prosimy o wskazanie konkretnych 
przypadków (stan aktualny) albo planów Zamawiającego na przyszłość (przed i po zawarciu umowy ubezpieczenia 

na podstawie SIWZ), o których mowa w tym zapisie,” 
Odpowiedź na pytanie 53 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie 40. Jednocześnie zamawiający informuje, że remonty w 
mieniu samorządowym wykonywane są na bieżąco w ramach zgłaszanych potrzeb i zdolności finansowych gminy. 
W przyszłości planowany jest – po zdobyciu środków finansowych na ten cel – remont generalny dworca w 
Niechorzu.  
 
PYTANIE 54 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas 
prowadzonego remontu lub przeznaczonego do sprzedaży lub włączenie zapisu, że: 

 maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 
 teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
 gaśnice oraz inne instalacje p. poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i 

gotowe do użycia, 

 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz 
para. 

 mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem 
ubezpieczenia” 

Odpowiedź na pytanie 54 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 55 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
strona 47 SIWZ w pkt 2.1.7 oraz  strona 49 w pkt 3.5.10 –wnosimy o potwierdzenie, że są to tożsame zapisy (nie 
występuje zdublowanie stosowania), a po drugie – zmianę formuły otwartej („itp.”) na zamkniętą, lub w inny 
sposób sprecyzowanie ubezpieczycielowi, jaki jest zamiar zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 55 
Zamawiający potwierdza, że zapisy w pkt 2.1.7 oraz 3.5.10 – dotyczą jednego limitu w wysokości 100 000 zł. 
Jednocześnie zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formuły otwartej na formułę zamkniętą. 
 
PYTANIE 56 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
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strona 55, w zakresie zapisów Klauzuli nakazów administracyjnego – wnioskujemy o nie stosowanie klauzuli do 

sytuacji, gdy Zamawiający jest lub byłby zobowiązany nakazem prawnym lub administracyjnym do poniesienia 
wydatków, o których mowa w klauzuli, niezależnie od tego, czy wystąpiłaby szkoda podlegająca ubezpieczeniu na 
warunkach SIWZ,” 
Odpowiedź na pytanie 56 
Zamawiający wyjaśnia, iż warunkiem uruchomienia klauzuli nakazu administracyjnego jest wystąpienie szkody. 
Stąd też wszelkie zwiększone wydatki związane z odtworzeniem mienia, które wynikają z konieczności 
dostosowania się do przepisów prawych lub decyzji administracyjnych będą ponoszone w związku z wystąpieniem 
szkody. 
 
PYTANIE 57 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
szkody wskutek katastrofy budowlanej – wnosimy o włączenie następujących postanowień dodatkowych: 

1. Nie jest katastrofa budowlaną: 
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 

3) awaria instalacji. 
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 

2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu 

technicznego obiektu, 
4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i 
wymaganych zezwoleń, 

5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających 
poprawność posadowienia konstrukcji, 

6) wyłączonych z eksploatacji, 
7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w 

wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót 

podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno 
czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się 
w tych obiektach.” 

Odpowiedź na pytanie 57 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 58 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o ustanowienie limitu dla zalań w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych 
otworów dachowych lub innych elementów budynku np. 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia,” 
Odpowiedź na pytanie 58 
Zamawiający informuje, że w SIWZ został wprowadzony limit odpowiedzialności dla zdarzeń: zalania w wyniku 
złego stanu dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych 

elementów budynku – limit odpowiedzialności 50 000,00 zł. (punkt 3.5.2 SIWZ – strona 49). Jest to roczny limit w 
każdy roku w ciągu 3 lat trwania programu ubezpieczenia gminy. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie 
dokonuje podwyższenia limitu do poziomu zaproponowanego w pytaniu. 
 
PYTANIE 59 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o ustanowienie limitu dla kosztów poszukiwania i naprawy oraz kosztów robót pomocniczych pękniętych 
urządzeń lub przewodów np. 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia,” 
Odpowiedź na pytanie 59 
Zamawiający informuje, że koszty poszukiwania i naprawy pękniętych przewodów są wyszczególnione łącznie ze 
szkodami związanymi z awariami instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, dla których 
nie podano limitu. Z tego względu zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia dodatkowego limitu na 
część przedmiotowego rozszerzenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 
PYTANIE 60 

„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
infrastruktura drogowa, znaki drogowe, witacze, tablice z nazwami ulic, drogi, chodniki, deptaki, ścieżki 
rowerowe, parkingi, place, deptaki, bariery energochłonne, akustyczne, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i 
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deszczowa – prosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia, w tym odrębnie wartość infrastruktury drogowo-

mostowej (krajowej, wojewódzkiej),” 
Odpowiedź na pytanie 60 
Zamawiający podaje przybliżone wartości w/w rodzajów mienia. Znaki drogowe – wartość około 450 000 zł, 
nazwy ulic - wartość około 140 000,00 zł; drogi, chodniki, parkingi – wartość około 50 000 000,00 zł; mosty 
drogowe – nie zgłoszono do ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 61 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
infrastruktura strefy brzegowej, w tym m.in. zejścia na plaże  i inne pod warunkiem, że nie zostały ubezpieczone 
w systemie na sumy stałe- prosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia oraz informacji, czy w ww. masie 
majątku występują obiekty drewniane,” 
Odpowiedź na pytanie 61 
Zamawiający informuje, że poza mieniem zgłoszony do ubezpieczenia w systemie sum stałym – mienie tego typu 
jest nieliczne i jednostkowo nie stanowi większej wartości. Co do zasady mienie typu infrastruktura strefy 
brzegowej – zostało wyspecyfikowane i zgłoszone do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

 
PYTANIE 62 
„UBEZPIECZENIE MIENIA WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o potwierdzenie, poza limitami ustalonymi na pierwsze ryzyko (w tym limity dla ryzyk kradzieżowych) 
sumy ubezpieczenia nie podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.” 
Odpowiedź na pytanie 62 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 63 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 
 
Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub 
przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie 
ubezpieczenia. 
W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 

1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z 
wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio 
zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem, 

2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest 
zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.” 

Odpowiedź na pytanie 63 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
PYTANIE 64 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oprogramowania ubezpieczanego łącznie ze sprzętem w ramach 
szkód rzeczowych zastosowanie mają dodatkowo wyłączenia odpowiedzialności stosowane w OWU 
Ubezpieczyciela w stosunku do tego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,” 

Odpowiedź na pytanie 64 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. Obowiązują wyłączenia wykonawcy wynikające z OWU jeśli ich 
regulacja nie jest sprzeczna z treścią regulacji SIWZ. Zamawiającym informuje, że w zakresie nieuregulowanym w 
SIWZ mają zastosowanie regulacje wynikające z OWU ubezpieczyciela czyli m.in. wyłączenia. 
 
PYTANIE 65 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy  o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane oprogramowanie 
antywirusowe aktualizowane w całym okresie zamówienia,” 
Odpowiedź na pytanie 65 
Zamawiający potwierdza powyżej opisany stan faktyczny. 
 
PYTANIE 66 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku  zachowania części uszkodzonych oraz 

sporządzenia dokumentacji zdjęciowej.” 
Odpowiedź na pytanie 66 
Zamawiający wyjaśnia, że praktyką jest dokumentowanie fotograficzne i przechowywanie uszkodzonych części do 
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zamknięcia postępowania szkodowego. W związku z powyższym zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania 

dodatkowych zapisów w SIWZ. 
 
PYTANIE 67 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
prosimy o potwierdzenie, poza limitami ustalonymi na pierwsze ryzyko (w tym limity dla ryzyk kradzieżowych) 
sumy ubezpieczenia nie podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania,” 
Odpowiedź na pytanie 67 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 68 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula wypłaty zaliczek – wnosimy o wprowadzenie analogicznej treści jak w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk, tj. wprowadzenie terminu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku w wypłatę zaliczki na 
poczet odszkodowania,” 
Odpowiedź na pytanie 68 

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę ujednolicając treść SIWZ. 
 
BYŁO: 
„7.16  Klauzula wypłaty zaliczek 
Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że: 
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, 
każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod 
warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.” 
JEST: 
„7.16 Klauzula wypłaty zaliczek 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego 
wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej 

wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została 
bezspornie stwierdzona.” 
 
PYTANIE 69 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o dopisanie, że powiadomienie Policji winno nastąpić niezwłocznie nie później 
niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o zdarzeniu,” 
Odpowiedź na pytanie 69 
Zmawiający informuje, że ryzyko kradzieży zwykłej powinno nastąpić bezzwłocznie po powzięciu informacji o 
zdarzeniu losowym. Zamawiający nie wprowadza zmiany w treści SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
PYTANIE 70 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności wysokości sumy ubezpieczenia  str. 58 SIWZ oraz w Załączniku 12,” 
Odpowiedź na pytanie 70 

Zamawiający wyjaśnia. Podczas porządkowania danych omyłkowo sprzęt wykazany indywidualnie przez jednostki 
organizacyjne Gminy Rewal nie został dodany do wartości sprzętu elektronicznego wykazanego przez Urząd 
Gminy w Rewalu. Jednocześnie zamawiający informuje, że prawidłowe są wartości podane w załączniku nr 12 do 
treści SIWZ. Jednocześnie zamawiający dokonuje korekty SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
BYŁO: 

3.2.Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie all risks 

 
JEST: 

Przedmiot ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Sprzęt stacjonarny 

01.01.2016-31.12.2018 

2 394 774,24 zł 

Sprzęt przenośny 123 741,89 zł 

Monitoring 35 717,00 zł 
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3.2.Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie all risks 

 
PYTANIE 71 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
wnosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu ubezpieczonego sprzętu z danymi identyfikacyjnymi, wartością 
jednostkową i rokiem produkcji.” 
Odpowiedź na pytanie 71 
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz elektroniki zostanie udostępniony życzenie wykonawcy, który 
wygra postępowanie przetargowe w tej części zamówienie. Stosowne wykazy to kilkaset pozycji jednostkowych 
środków trwałych. Jednocześnie zamawiający informuje, ż przy udziale brokera dokonał podziału elektroniki na 
elektronikę stacjonarną, przenośną i monitoring.   
 
PYTANIE 72 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
wnosimy o wyjaśnienie czy powtarzające się limity w punktach  2.1, 2.2. 3.3. odnoszące się do tych samych 
ryzyk/ kosztów należy zsumować,” 
Odpowiedź na pytanie 72 
Limity w punkcie 2.1. i 2.2 – są oddzielnymi limitami i ich się nie sumuje. Natomiast opisane limity w punkcie 3.3 
– to powtórzenie limitów z punktu 2.1, 2.2 (powtórzenie w treści a nie zdublowanie i podwojenie wcześniejszych 
limitów) 
 
PYTANIE 73 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
wnosimy o potwierdzenie, że o ile nie wskazano inaczej limity odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w 
rocznym okresie ubezpieczenia” 
Odpowiedź na pytanie 73 
Zamawiający potwierdza, że jeśli nie wskazano inaczej limity odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 74 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula lokalizacji  i Klauzula mienia ruchomego – wnosimy o dopisanie terenu RP (nie dotyczy sprzętu 
przenośnego) i w Klauzuli lokalizacji zabezpieczenia mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i OWU 
wyłonionego Wykonawcy,” 
Odpowiedź na pytanie 74 
Obowiązuje treść powyższych klauzul podana w SIWZ. 
 
PYTANIE 75 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula warunków i taryf - wnosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do przedmiotów 
ubezpieczanych na pierwsze ryzyko i limitów w odpowiedzialności,” 
Odpowiedź na pytanie 75 
Zmawiający potwierdza powyższą interpretację. 
 
PYTANIE 76 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Klauzula przepięć – wnosimy o ustalenie limitu dla szkód, za które odpowiedzialność ponosi podmiot zewnętrzny 
w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,” 
Odpowiedź na pytanie 76 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli przepięć. 
 
PYTANIE 77 

„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
Kaluzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do 
dyspozycji Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodzie,” 

Przedmiot ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Sprzęt stacjonarny 

01.01.2016-31.12.2018 

2 543 214,53 zł 

Sprzęt przenośny 192 500,64 zł 

Monitoring 35 717,00 zł 
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Odpowiedź na pytanie 77 

Zamawiający wyjaśnia, że praktyką jest dokumentowanie fotograficzne i przechowywanie uszkodzonych części do 
zamknięcia postępowania szkodowego. W związku z powyższym zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania 
dodatkowych zapisów w SIWZ. 
 
PYTANIE 78 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
zapisy na str. 84 SIWZ pkt. 21 Definicja terroryzmu: wnosimy o wyłączenie w definicji terroryzmu szkód 
 powstałych wskutek: 

1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, 

gróźb i fałszywych alarmów  oraz 
3) innych aktów nie mających podłoża ekonomicznego, politycznego, ideologicznego lub socjalnego.” 

Odpowiedź na pytanie 78 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 

PYTANIE 79 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
wnosimy o opis zabezpieczeń p. kradzieżowych, p.pożarowych i  p.przepięciowych sprzętu,” 
Odpowiedź na pytanie 79 
W przypadku Urzędu Gminy serwer – kraty w oknach, bezpieczne drzwi, nadzór elektroniczny. Pozostały sprzęt – 
ochrona elektroniczna, zamknięte pomieszczenia. Ochrona p.poż – zgodnie z przepisami prawa. Ochrona 
przepięciowa – ups-y. 
 
PYTANIE 80 
„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzul o następujących treściach: 

 

Klauzula Cyber Risk/Klauzula IT w następującej treści: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub 
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, 
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,  w szczególności wszelkie 

niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, szkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także 

powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń 

w działalności, 

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub 

dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty 

wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, 
zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są 
objęte ochroną. 

 
Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody w sprzęcie elektronicznym 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 1 

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty działalności, poniesione 

przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w 

ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I 

OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty 

normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:  

1) koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności 

Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 

a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,  

b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,  
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c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów  technologicznych, 

d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach 

nocnych), 

e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania 

danych), 

2) koszty nieproporcjonalne - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności 

Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 

a) jednorazowej procedury przeprogramowania,  

b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, 

c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 

 
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 2 
1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą: 

1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 

2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych, 

3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, 

urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako 

niezależne źródła energii). 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, 

zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym 

wykorzystaniem danych i oprogramowania. 

3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub 

bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 

1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia 

lub jego eksploatację, 

2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub 

wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 

3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy 

lub wymiany ubezpieczonego mienia, 

4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów 

lub gotowych produktów, 

5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub 

systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub 

zakłóceniom w prowadzonej działalności. 

 
MAKSYMALNY OKRES ODSZKODOWAWCZY 

§ 3 
1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez 

Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym. 

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 

12 miesięcy. 

SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 4 

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 

następujących zasad: 
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1) suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego 

przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększonego o 

kwotę kosztów nieproporcjonalnych, 

2) suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie miesięcznego limitu 

odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę 

kosztów nieproporcjonalnych. 

2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie 

musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca. 

3. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel stanowi: 

1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z pojedynczą 

szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie, 

2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze wszystkimi 

szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie ubezpieczenia - suma 

ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i 
nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych jest 80% 
łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie. 

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wyczerpania 

odpowiedzialność Ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5. 

5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma 

ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona 

suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel od dnia następnego po opłaceniu 

dodatkowej składki. 

 
USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 

§ 5 
1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane 

koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który: 

1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia pierwszych 

zwiększonych kosztów działalności, 

2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności, 

z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie 
ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie 
niniejszej Klauzuli. 

2. Za wysokość szkody przyjmuje się: 

1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty zwiększonych 

kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego 

miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia, 

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie rzeczywistych i 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w 

umowie ubezpieczenia. 

3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną: 

1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dziennych 

odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia, 

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk Ubezpieczyciela. 

 
Ubezpieczenie Zwiększonych Kosztów Działalności w Następstwie Szkody w Sprzęcie Elektronicznym 
 
Maksymalny okres odszkodowawczy: 6 miesięcy 
 
Franszyza redukcyjna: 
-  2 dni robocze dla kosztów proporcjonalnych i  
- 10% szkody min. 200 zł dla kosztów nieproporcjonalnych  

(przy założeniu możliwości zniesienia franszyzy dla pozostałych szkód zgodnie z pkt a) warunków fakultatywnych)” 
Odpowiedź na pytanie 80 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że 
w kwestiach, których nie reguluje SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym. 
 
PYTANIE 81 

„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM I EKSPLATACJĄ TABORU 
SZYNOWEGO NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ 
prosimy o potwierdzenie braku szkód z ww. działalności i potwierdzenie, że brak szkód oznacza - brak 
jakichkolwiek  roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek  okoliczności, o których 
Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać 
zgłoszone roszczenia w przyszłości.” 
Odpowiedź na pytanie 81 
Zamawiający potwierdza brak szkód i brak roszczeń zgłoszonych do ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek 
okoliczności, o które pyta wykonawca. 
 
PYTANIE 82 
„CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
Odnośnie UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK,  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM I EKSPLOATACJĄ 

TABRORU SZYNOWEGO NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ: 
 
- w związku z terminem realizacji zadania wynoszącym 36 miesięcy prosimy o wprowadzenie Klauzuli 
wypowiedzenia umowy o treści: 
„Klauzula wypowiedzenia  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może 
wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
1)         Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie generalnej, 
2)         Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3)         Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: 
a)         pierwszy okres rozliczeniowy:  
•           gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych 
ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za 

pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia 
określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik 
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 
w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy 
pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 
ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku 
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy 
pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie. 
b)         drugi okres rozliczeniowy:  
•           gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych 
ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy 
drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy 
drugiego roku ochrony nie przekroczy 50%  - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie 
w trzecim roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik 
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel 
w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy 
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drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 

ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku 
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy 
drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.”” 
Odpowiedź na pytanie 82 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
PYTANIE 83 
„CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
Odnośnie UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK,  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM I EKSPLOATACJĄ 
TABRORU SZYNOWEGO NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ: 
- odnośnie mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania prosimy  o wprowadzenie limitu 5 000 000 zł lub 
innego limitu proponowanego przez zamawiającego.” 
Odpowiedź na pytanie 83 

W przypadku tego typu mienia zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 5 000 000 zł.  
 
PYTANIE 84 
„CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
Odnośnie UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK,  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ 
INSTYTUCJI KULTURY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM I EKSPLOATACJĄ 
TABRORU SZYNOWEGO NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ: 
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie słów „HIV”” 
Odpowiedź na pytanie 84 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

 
                                     Z poważaniem 

 
         Za Zamawiającego  
 
 

  


