
Lublin, 15.03.2018 r.  
 
  
 

Wszyscy Wykonawcy  
 
Wyjaśnienia do treści SIWZ 
 
dotyczy:     postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Łuków ogłoszenie nr 
529472-N-2018 z dnia 09.03.2018 r.  
 
 
 Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej 
informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 
 
L.p. Pytanie Odpowiedź 

Wyjaśnienia do pytań nr 6 

  

Wykreślenie zapisu dotyczącego odpłatnego 

ubezpieczenia Assistance: 

Zakres terytorialny: zgodny z ubezpieczeniem 

auto casco. 

i zastąpienie zapisem: 

Zakres terytorialny: Europa z wyłączeniem 

Mołdawii. 

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje 
zmiany w treści Załącznika nr 1b do SIWZ, 
punkt 2.4.2.:  
Treść przed zmianą:  
2.4.2. Zakres terytorialny: zgodny z 
ubezpieczeniem auto casco. 
Treść po zmianie:  
2.4.2. Zakres terytorialny: zgodny z 
ubezpieczeniem auto casco z wyłączeniem 
Mołdawii  
Dotyczy ubezpieczenia Assitance.  

Wyjaśnienia do pytań nr 7 
Wszystkie ubezpieczenia 

  

„Prosimy o wprowadzenie klauzuli 

wypowiedzenia umowy o poniższej treści : 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę 

ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie 

z ważnych powodów.  

Za ważne powody uzasadniające 

wypowiedzenie umowy przez 

Ubezpieczyciela   uznaje  się wyłącznie 

poniżej określone sytuacje: 

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany 

jako stosunek sumy wypłaconych 

odszkodowań oraz założonych rezerw na 

niewypłacone odszkodowania za pierwsze 11 

miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej 

do składki należnej za analogiczny okres - 

przekroczy 70%, 

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych 

powodująca brak możliwości spełnienia 

wymogów umowy ubezpieczenia; 

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy 

wypłata odszkodowania nie może być w 

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje 
zmiany treści SIWZ.  
Umowa może zostać wypowiedziana na 
podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 
 



żadnym razie uważane za ważny powód 

uzasadniający rozwiązanie umowy przez 

Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy 

trybie. 

Składka za kolejne okresy 

ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w 

żadnym wypadku nie staje się należna i/lub 

wymagalna. 

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia 

nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań 

powstałych w okresie jej obowiązywania. 

Majątek all risk 

  

Zgodnie z pkt I.1. 10) – proszę o informację 

czy i jakie zbiory i eksponaty muzealne 

podlegają ubezpieczeniu? 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
na chwilę obecna przedmiotem 
ubezpieczenia nie są zbiory i eksponaty 
muzealne.  

  

Proszę o obniżenie limitu w klauzuli 

usunięcia przyczyn awarii do poziomu 

50.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje 
zmiany treści SIWZ.  

  

W związku z klauzulą wyłączenia ryzyka z 

eksploatacji proszę o informację jakie mienie 

jest wyłączone z eksploatacji lub jakie jest 

planowane do wyłączenia, czy jest 

przeznaczone jakieś mienie do rozbiórki, 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
na chwilę obecną przedmiotem 
ubezpieczenia nie jest mienie wyłączone z 
eksploatacji, jak również mienie 
przeznaczone do rozbiórki. Pełnomocnik 
Zamawiającego nie jest w stanie 
przewidzieć, czy jakiekolwiek mienie 
zostanie wyłączone z eksploatacji przez 
najbliższe 2 lata.  

  

W związku z klauzulą ubezpieczenia mienia w 

transporcie proszę o obniżenie limitu do 

poziomu 50.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje 
zmiany treści SIWZ. 

  

Czy Zamawiający potwierdza, że zakres 

ochrony nie obejmuje biologicznego, 

chemicznego, nuklearnego ataku 

terrorystycznego? 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że 
zakres ochrony nie obejmuje biologicznego, 
chemicznego, nuklearnego ataku 
terrorystycznego.  

  

Czy Zamawiający potwierdza , że Budynki i 

Budowle w trakcie budowy lub przebudowy, 

nieposiadające pozwolenia na użytkowanie 

oraz znajdujące się w nich mienie nie będą 

objęte ochroną ubezpieczeniowa w ramach 

przedmiotowego  zaproszenia do udziału w 

postępowaniu ? 

Pełnomocnik Zamawiającego prosi o 
zapoznanie się klauzula robót budowlano – 
montażowych oraz wcześniejszymi 
wyjaśnieniami.  
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
przedmiotem ubezpieczenia na chwilę 
obecna nie są budynki i budowle w trakcie 
budowy.  

  

Prosimy o potwierdzenie,  że klauzula 

katastrofy budowlanej  nie  dotyczy obiektów 

nieużytkowanych; nie dotyczy obiektów bez 

odbiorów oraz takich gdzie trwają prace z 

naruszeniem konstrukcji nośnej bądź dachu 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, 
ofercie, umowie mają zastosowanie zapisy 
OWU wykonawcy.   

  
Czy Zamawiający zarządza, wysypiskiem 

śmieci, cmentarzami? 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
Gmina Łuków nie zarządza wysypiskiem 
śmieci i cmentarzem.  

Ubezpieczenie OC 

  Czy Ubezpieczony posiada własne jednostki Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 



remontowe, czy też wszystkie prace 

wykonywane są przez wyspecjalizowane 

podmioty posiadające własne ubezpieczenie 

OC działalności? 

prace remontowe są wykonywane zarówno 
system gospodarczym, jak również za 
pomocą podmiotów zewnętrznych. Gmina 
Łuków nie posiada wiedzy na temat polis 
odpowiedzialności Wykonawców.  

  

Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za 

szkody wynikające z użycia młotów 

pneumatycznych i hydraulicznych oraz 

kafarów. Czy Zamawiający potwierdza, że 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za uszkodzenia 

powierzchniowe, które nie naruszą 

stabilności ubezpieczonego mienia ani też 

bezpieczeństwa jego użytkowników? 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
uszkodzenia powierzchniowe, które nie 
naruszą stabilności ubezpieczonego mienia 
ani też bezpieczeństwa jego użytkowników. 

  

Jak przedstawiają się procedury reakcji na 

stwierdzone zagrożenie dla uczestników 

ruchu drogowego (uszkodzenie nawierzchni, 

konary/gałęzie znajdujące się na jezdni), w 

jakim czasie usterka/zagrożenie powinno być 

usunięte, kto wówczas odpowiada za takie 

interwencje (czy podpisane są umowy 

zewnętrzne czy naprawa/usunięcie 

przeszkody realizowane są własnymi siłami)? 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
objazdy kontrolujące są dokonywane raz na 
pół roku, maksymalny czas reakcji nie 
przekracza siedmiu dni. Po przyjęciu 
zgłoszenia o zagrożeniu na drodze 
dokonywane są oględziny zgłoszonego 
miejsca a następnie podjęcie działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, remont lub 
naprawa. 

  

Wnosimy o ustanowienie franszyzy 

redukcyjnej w odniesieniu do szkód 

wynikających z działalności z zakresu 

zarządzania drogami na poziomie 1.000 PLN 

w każdej szkodzie rzeczowej. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje 
zmiany treści SIWZ. 

  

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie – 

prosimy o potwierdzenie, że ochrona 

udzielona w oparciu o poniższe 

postanowienia dotyczy szkód powstałych 

wskutek zdarzeń o charakterze nagłym, 

niezamierzonym i nieoczekiwanym z punktu 

widzenia Ubezpieczonego a początek procesu 

emisji zanieczyszczeń do środowiska miał 

miejsce w okresie ubezpieczenia. 

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że 
w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym poprzez jego 
zanieczyszczenie ochrona udzielona w 
oparciu o poniższe postanowienia dotyczy 
szkód powstałych wskutek zdarzeń o 
charakterze nagłym, niezamierzonym i 
nieoczekiwanym z punktu widzenia 
Ubezpieczonego a początek procesu emisji 
zanieczyszczeń do środowiska miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia. 

  

Prosimy o potwierdzenie iż nie będą 

organizowane imprezy w których  będą 

występowały sporty ekstremalne rozumiane 

jako sporty wysokiego ryzyka, 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
udzielił odpowiedzi na to pytanie we 
wcześniejszych wyjaśnieniach.  

  

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy 

sztucznych ogni będą wykonywane przez 

profesjonalną, mającą doświadczenie firmę, 

która posiada własną polisę OC działalności 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że 
udzielił odpowiedzi na to pytanie we 
wcześniejszych wyjaśnieniach.  

 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 



W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu 
składania ofert. 

 
 
 
 
Mateusz Fus 
 

 
Broker ubezpieczeniowy 
Inter-Broker Sp. z o. o.  
Oddział w Lublinie  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


