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ZMIANA 1 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami wykonawców udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: 
Ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialno ści w zakresie ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarze ń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzie ży z włamaniem i 
rabunku oraz od kradzie ży zwykłej, ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej, ubezpieczenia szyb od 
stłuczenia, ubezpiecze ń komunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Powi atu 
Namysłowskiego  (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 135839-2012 dnia 
21.06.2012 r.). 
 
W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności 
cywilnej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego  wnosimy o: 

1. Zmianę w Klauzuli automatycznego pokrycia w sprz ęcie elektronicznym limitu 
odpowiedzialno ści  na nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu 
ubezpieczenia. 

2. Zmianę w Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposa żeniu 
limitu odpowiedzialno ści  na nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej 
do ubezpieczenia w ww.  ryzyku na początku okresu ubezpieczenia. 

3. Zmianę klauzuli likwidacyjnej dotycz ącą środków trwałych  z obligatoryjnej na 
fakultatywną. 

4. Zmianę  Klauzuli szybkiej likwidacji szkód (sprz ęt elektroniczny)  na następującą 
treść: 
„W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym nie przekraczającej 5.000,00 zł., 
którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) 
likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary 
szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) 
będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku 
awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może 
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk.” 

5. Zmianę klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia  z obligatoryjnej na fakultatywną. 
6. Zmianę wysokości wartości szkody  w Klauzuli uproszczonej procedury likwidacji 

szkody  do wysokości 2.000,00 zł. 
7. Zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli miejsca ubezpieczenia  na 500.000,00 zł. 
8. Zmianę  treści Klauzuli składowania  na następującą: 

„W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim 
się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, jeżeli 
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znajduje się na wysokości co najmniej 14 cm od poziomu posadzki. Ograniczenie nie 
dotyczy zalania „z góry”. 
Maksymalny limit odpowiedzialności 100.000,00 zł.” 

9. Zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli  katastrofy budowlanej  na 1.000.000,00 
zł. 

10. Zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli  ubezpieczenia prac budowlano-
monta żowych  dot. pkt. a) do limitu odpowiedzialności 3.000.000,00 zł. 

11. W rozszerzeniu Odpowiedzialno ści Cywilnej dotycz ącym szkód wyrz ądzonych w 
środowisku naturalnym:  prosimy o zmianę polegającą na dopisaniu iż szkody te 
dotyczą wyłącznie zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, 

12. W rozszerzeniu Odpowiedzialno ści Cywilnej dotycz ącym szkód wyrz ądzonych 
przez organizatora imprez masowych : prosimy o zgodę na zastosowanie do  
rozszerzenia o szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni, 
następującego zapisu: 

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: 
a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, 
b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, 
c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie.” 
Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia  
w wysokości 200.000,00 zł.   
13. W rozszerzeniu Odpowiedzialno ści Cywilnej dotycz ącym szkód wzajemnych  

prosimy o wprowadzenie zmiany treści klauzuli na następującą:  
„Ubezpieczenie obejmuje szkody powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami 
ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia. 
2) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wymienionymi 
w umowie ubezpieczenia. 
3) Ubezpieczeniem nie są  objęte roszczenia osób zatrudnionych wobec pracodawcy 
oraz  pracodawcy wobec osób zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną 
zatrudnienia; dotyczy to także osób już nie zatrudnionych przez ubezpieczającego.” 

14. W rozszerzeniu Odpowiedzialno ści Cywilnej dotycz ącym czystych  strat 
finansowych  prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 zł. oraz 
wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej  w wysokości 1.000,00 zł. 

15. W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczącym wykonywania zadań 
publicznych prosimy o zmianę na następującą treść: 
„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Gminy lub innej jednostki 
samo-rządu terytorialnego związana z wykonywaniem władzy publicznej: 
- za szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych 
obowiąz-ków przez następujące osoby: burmistrz miasta, prezydent miasta, starosta, 
wójt gminy, za-stępca, skarbnik, sekretarz, których błędne decyzje, uchybienia lub 
zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność 
na podstawie art. 417 Kodeksu Cy-wilnego), 
- za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji 
administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem 
decyzji lub aktu norma-tywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na następujących 
osobach: burmistrz miasta, pre-zydent miasta, starosta, wójt gminy, zastępca, skarbnik, 
sekretarz, obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące 
przepisy prawa, które doprowadziły do po-wstania szkody u poszkodowanego 
(odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywil-nego). 
Zakres terytorialny RP. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Członków Władz Gminy; 
2) wyrządzone osobom bliskim Członka Władz Gminy oraz osobom, za które Członek 
Władz Gminy, Gmina lub inna jednostka samorządu terytorialnego ponosi 
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odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności, 
3) powstałe w związku z popełnieniem przez Członka Władz Gminy lub usiłowaniem 
popełnie-nia przestępstwa lub wykroczenia, 
4) które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jeżeli roszczenie 
odszkodo-wawcze wynika bezpośrednio z tych okoliczności, 
5) powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz Gminy bez 
wymaganego prawem umocowania na powyższe stanowisko lub pełnioną funkcję, 
6) związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku 
do podległych pracowników, 
7) powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i innych 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, itp., 
8) wynikające z roszczeń osób opartych na porozumieniach lub przyrzeczeniach, jakie 
przejął na siebie Członek Władz Gminy, a wychodzące poza zakres jego kompetencji, 
9) wyrządzone przez Członka Władz Gminy w stanie po spożyciu alkoholu, użyciu 
narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych, 
10) poniżej 500 zł. 
11) nałożone na Członka Władz Gminy kary pieniężne, grzywny sądowe i 
administracyjne. 
Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia rozumie się: 
1) szkoda - wymierna w pieniądzu rzeczywista strata materialna osoby poszkodowanej, 
z wy-łączeniem utraconych korzyści, powstała w wyniku działania lub zaniechania 
Członków Władz Gminy  
2) błędna decyzja lub uchybienie, zaniedbanie - nienależyte działanie bądź zaniechanie 
dzia-łania, w wyniku którego powstała szkoda rodząca odpowiedzialność cywilną 
Gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, 
3) poszkodowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która doznała szkody na skutek błędnej decyzji, 
uchybienia bądź zaniedbania Członków Władz Gminy, 
4) Członkowie Władz Gminy – osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna Gminy tj. 
burmistrz miasta, prezydent miasta, starosta, wójt gminy, zastępca, skarbnik, 
sekretarz.” 

16. W klauzuli dewastacji  prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla ubezpieczenia 
mienia od ognia i kradzieży oraz wandalizmu w wysokości 40.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia 

17. Zmianę limitu odpowiedzialności na ryzko powodzi do wysokości 1.000.000,00 zł. 
18. Zmianę zapisu definicji śniegu w części limitu odpowiedzialności – zmiana na 50.000,00 

zł. 
19. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.07.2012r. 
20. Prosimy o informację, na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe. 
21. Prosimy o podanie wartości rezerw założonych na szkody z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 
22. Czy suma ubezpieczenia pojazdów została zaktualizowana i będzie obowiązywać w 

pierwszym okresie polisowania? 
23. Prosimy o podanie informacji czy suma ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do AC 

zawiera wartość wyposażenia dodatkowego, specjalistycznego? Jeśli tak, prosimy o 
specyfikację wyposażenia z przyporządkowaniem do pojazdów i z podaniem jego 
wartości. 

24.  Zwracamy się z prośbą o wyłączenie ryzyka związanego z podtopieniem mienia w 
wyniku deszczu nawalnego,  topnienia mas śniegu oraz wystąpienia powodzi w 
sąsiednim otoczeniu. W przypadku braku możliwości wyłączenia tego ryzyka, prosimy o 
obniżenie limitu do wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedzi na zapytania:  
Ad 1.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli 
automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym na nie więcej niż 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na 
początku okresu ubezpieczenia. 
Ad 2.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli 
automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu na nie więcej niż 20% łącznej 
sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Ad 3.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków 
trwałych z obligatoryjnej na fakultatywną. 
Ad 4.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści klauzuli szybkiej 
likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny). 
Ad 5.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 
obligatoryjnej na fakultatywną. 
Ad 6.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wartości szkody  w klauzuli 
uproszczonej procedury likwidacji szkody do wysokości 2.000,00 zł. 
Ad 7.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca 
ubezpieczenia. 
Ad 8.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli składowania na proponowaną.  
Ad 9.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli  
katastrofy budowlanej na 1.000.000,00 zł. 
Ad 10.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności w Klauzuli  
ubezpieczenia prac budowlano-montażowych dot. pkt. a) do limitu odpowiedzialności 
3.000.000,00 zł. 
Ad 11.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w rozszerzeniu 
Odpowiedzialności Cywilnej dotyczącym szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, iż 
szkody te dotyczą wyłącznie zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. 
Ad 12.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w 
rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczącym szkód wyrządzonych przez 
organizatora imprez masowych. Jednocześnie informuje, że na szkody powstałe podczas 
sztucznych ogni obowiązuje podlimit odpowiedzialności 200.000,00 zł. 
Ad 13.  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany treści rozszerzenia 
odpowiedzialności cywilnej dotyczącym szkód wzajemnych na następującą: 

„Ubezpieczenie obejmuje szkody powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami 
ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia. 
2) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wymienionymi 
w umowie ubezpieczenia. 
3) Ubezpieczeniem nie są  objęte roszczenia osób zatrudnionych wobec pracodawcy 
oraz  pracodawcy wobec osób zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną 
zatrudnienia; dotyczy to także osób już nie zatrudnionych przez ubezpieczającego.” 

Ad 14.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w klauzuli 
czystych strat finansowych. Jednocześnie informuje, że limit odpowiedzialności tej klauzuli 
wynosi 100.000,00 zł. 
Ad 15.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w 
rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącym wykonywania zadań Publicznych. 
Ad 16.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wspólnego limitu dla ubezpieczenia 
mienia od ognia i kradzieży oraz wandalizmu w wysokości 40.000 zł. 
Ad 17. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko 
powodzi w wysokości 1.000.000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający zmienia limit w wyżej 
wymienionym ryzyku na 2.000.000,00 zł 
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Ad 18. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w definicji śniegu limitu 
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł. 
Ad 19.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
Ad 20.  Zamawiający informuje, iż dane szkodowe zostały sporządzone na dzień 13.04.2012 r. 
Ad. 21 Zamawiający informuje, iż posiada informację jedynie o rezerwie na jedną szkodę z 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 390 zł. 
Ad. 22 Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane i 
będą obowiązywać w najbliższym okresie polisowania.  
Ad. 23 Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do AC zawiera 
wartość wyposażenia dodatkowego, specjalistycznego. Wyposażenie specjalistyczne dotyczy 
pojazdów do nauki jazdy - Chevrolet Aveo, ale brak jest dokładnej specyfikacji tego 
wyposażenia.  
Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka związanego z podtopieniem 
mienia w wyniku deszczu nawalnego,  topnienia mas śniegu oraz wystąpienia powodzi w 
sąsiednim otoczeniu. Jednocześnie zmienia się limit odpowiedzialności w powyższym ryzyku z 
500.000,00 zł na 250.000,00 zł. 

 
 
 

Przewodnicz ący Zarz ądu 
 

Julian Kruszy ński 
 
 
 
AK-G/MA 


