Ostróda, dn. 11.02.2020 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.

Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2020 – 2023
Zamawiający:
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawców:
Pytanie 1:
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 19.02.2020 r.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia
OWU
ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju
rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.
Pytanie 3:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 4:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 5:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami
prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„Ubezpieczony jest obowiązany do:
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu
72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na
piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego”.
Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub
odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do
kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ:
W przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany
jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie
lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie.
Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 3 dni
roboczych od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach,
chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na
usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia
zostają wydłużone odpowiednio do 48 godzin i 3 dni.
Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej
terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym
miejscu po określonych powyżej terminach.
Pytanie 6:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wykreślenie następującego fragmentu: „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć
działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 7:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty
oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje
dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych
3 latach.
Odpowiedź :
Stan dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostródzkiego jest bardzo zróżnicowany w
zależności od ich lokalizacji- od bardzo złego do bardzo dobrego. Remonty bieżące
prowadzone były przez cały ubiegły rok. W czasie trwania umowy ubezpieczeniowej są
przewidziane przebudowy i remonty dróg powiatowych. Plan przebudów i remontów:
Lp. Nazwa
Wartość
realizacja 2019 r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1230N Warlity Wielkie –
1
5 876 699,39
Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki
realizacja 2019-2020
Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Glądy –
1
5 293 347,04
Tułodziad
Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinki Zajączki –
2
3 643 954,91
Wygoda
3
4
5
6
7
8
9

Remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki

1 199 439,67

Remont dróg powiatowych Nr 1178N i Nr 1183N w m.
1 821 894,92
Bogaczewo
Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo –
224 417,70
Ględy
Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały –
1 824 385,71
Wilnowo
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny

2 705 644,55

Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m.
497 274,41
Morąg
Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w m.
4 103 370,60
Morąg

realizacja 2020-2023
1

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N
Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek w km 14+430- 6 472 611,00
15+674 i w km 18+270-22+658

Pytanie 8:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie
dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku,
szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
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Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że ryzyko odpowiedzialności cywilnej obejmuje
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością domów
pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody
związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług
medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie
leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem
odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym
zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.
Pytanie 9:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w
związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek
innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 10:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,
lotniczych.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 11:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy
itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty
uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le
parkur, kitesurfing.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 12:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w
naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w
naturalnym.

środowisku
Dyrektywy
środowisko
środowisku
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Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 13:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i
niezamierzone przez Ubezpieczonego.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 14:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu
wykonywania władzy publicznej.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów dotyczy następujących ryzyk:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Pytanie 15:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty
finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i
ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.
Odpowiedź :
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli dla danego
rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia
określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i
ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli
nie mają zastosowania.
Pytanie 16:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz
innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 17:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wyłączenie zapisu „ …W przypadku powierzenia określonych czynności osobie
fizycznej, regres jest wyłączony”
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 18:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Odnośnie „szkód z tytułu organizacji imprez ” oraz szkód powstałych na terenie obiektów
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sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, świetlic, placów zabaw, parków, skwerów, ogrodów,
cmentarzy
i
plaży
należących
i/lub
administrowanych
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
prosimy o :
a) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe,
motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej
prędkości.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 19:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z
cudzej rzeczy nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 20:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem
pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 21:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem,
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem
prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 22:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez bezpańskie
zwierzęta. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wyrządzonych
przez bezpańskie zwierzęta.
Pytanie 23:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego
odpowiadającego Zamawiającemu za szkody związane z zarządzaniem cmentarzami
komunalnymi
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że nie zarządza i nie administruje cmentarzami komunalnymi.
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Pytanie 24:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych w związku z
posiadaniem lub użytkowaniem sprzętu pływającego z zastrzeżeniem że ochrona obowiązuje
wyłącznie w odniesieniu do sprzętu pływającego napędzanego siłą ludzkich mięśni. W
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100
000 zł
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł.
Pytanie 25:
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z organizacja
pokazów konnych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności z tytułu OC za szkody powstałe w
związku z organizacją pokazów konnych wynosi 500 000 zł.
Pytanie 26:
W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń – „Jeżeli w ogólnych
warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że
zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają
włączone
do
ochrony
ubezpieczeniowej
Zamawiającego.”
Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych
rodzajów szkód i ryzyk określone w SIWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów
odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 27:
Klauzula transportowania – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie w żadnym wypadku
nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w
tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub
umów o świadczenie usług logistycznych.
Odpowiedź :
Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie 28:
Klauzula transportowania – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód (prosimy o
odniesienie do każdego punktu odrębnie):
a) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia
na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu
ponad dopuszczalną ładowność;
b) spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego
rodzaju mienia lub spowodowanych złym stanem technicznym środka transportu;
c) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do
wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
d) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości
lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
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e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego
kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.
Odpowiedź :
a) Zamawiający wyraża zgodę.
b) Zamawiający wyraża zgodę.
c) Zamawiający wyraża zgodę.
d) Zamawiający wyraża zgodę.
e) Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 29:
Klauzula zalaniowa – prosimy o zmianę zapisów na następujące:
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez
nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub
drzwiową, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów
okiennych, dachowych lub drzwiowych, rynien i spustów, z wyłączeniem szkód, gdy do
szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów
lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.
Odpowiedź :
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 30:
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania
przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z
programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej
wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.
Odpowiedź :
Zamawiający na chwilę obecną nie prowadzi ani nie planuje żadnych inwestycji, które
miałyby być objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający nie może zagwarantować, że ten stan rzeczy nie zmieni się
w trakcie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.
Pytanie 31:
Prosimy o informację, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia
lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje, które będą objęte ochroną
ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ - z podaniem rodzaju
inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu jej ukończenia.
Odpowiedź :
Na chwilę obecną Zamawiający nie prowadzi żadnych inwestycji, budów, remontów,
modernizacji, które miałyby być objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem
określonym w SIWZ.
Pytanie 32:
Prosimy o potwierdzenie, że na chwilę obecną obiekty nieużytkowane, wyłączone z
eksploatacji to wyłącznie budynki wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz mienia.
Jednocześnie prosimy o informację, jaka jest przyczyna wyłączenia tych obiektów z
eksploatacji.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną obiekty nieużytkowane, wyłączone
z eksploatacji to wyłącznie budynki wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz mienia.
Przyczyną wyłączenia wskazanych obiektów z użytkowania jest trwający proces ich
sprzedaży.
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Pytanie 33:
Czy Zamawiający planuje wyłączenie innych obiektów z eksploatacji w trakcie trwania
przedmiotowego zamówienia (innych niż wskazane w Załączniku Nr 6 do SIWZ). W
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie
przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
Odpowiedź :
Na chwilę obecną Zamawiający
nie planuje wyłączenia innych obiektów
z eksploatacji poza wskazanymi w zał. nr 6 do SIWZ.
Pytanie 34:
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenia z zakresu
ochrony szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 35:
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenia z zakresu
ochrony szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego
zabezpieczenia mienia sąsiadującego.
Odpowiedź :
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 36:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – przedmiot ubezpieczenia, budowle – w związku
z tym, że zastosowanie ma katalog otwarty przedmiotów, które są objęte ochroną w ramach
tej kategorii mienia – prosimy o potwierdzenie, że drogi, mosty, kładki, wiadukty oraz drogi i
chodniki inne niż wewnętrzne nie są i nie będą zgłoszone do ubezpieczenia w ramach tego
zamówienia.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 37:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka – przedmiot ubezpieczenia, budowle – w
związku z tym, że zastosowanie ma katalog otwarty przedmiotów, które są objęte ochroną w
ramach tej kategorii mienia prosimy o informację, czy ubezpieczeniu w ramach tego
zamówienia podlegają lub będą podlegać budowle hydrotechniczne (w tym wały
przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w
celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o określenie (informacyjnie) ich szacunkowej
łącznej wartości.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że nie podlegają i nie będą podlegać.
Pytanie 38:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i
urządzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich
ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie
przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej,
nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny oraz o stosowną zmianę
zapisów SIWZ określających zakres ubezpieczenia.
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Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu maszyn i urządzeń
drogowych od wszystkich ryzyk ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu
ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i
niezależnej od ubezpieczającego przyczyny.
Zapisy w SIWZ określające zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i
urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk przyjmują następujące brzmienie:
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:
wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego
przyczyny. Postanowienia OWU Ubezpieczyciela ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność
mają zastosowanie, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej
ryzyka i szkody opisane poniżej.
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody spowodowane przez:
- działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
- kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
- kradzież zwykła z limitem odpowiedzialności 20 000 zł,
- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a
także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku
powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu
wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz
działanie mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych
przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych
zaworów,
- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji,
- zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, szkody wynikające z
przerw
w dostawie prądu elektrycznego,
- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących,
- bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie
Ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników.
Ubezpieczyciel nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzonych
u Ubezpieczonego drobnych prac remontowych o ile prace te były wykonywane przez
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.
UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:
wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego
przyczyny. Postanowienia OWU Ubezpieczyciela ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność
mają zastosowanie, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej
ryzyka i szkody opisane poniżej.
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody spowodowane przez:
- ukryte błędy projektowe lub ukryte błędy konstrukcyjne,
- ukryte wady materiałowe,
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- ukryte wady fabryczne, z wyłączeniem uszkodzeń, za które odpowiada producent lub dostawca w
tytułu rękojmi bądź gwarancji,
- niewłaściwą obsługę,
- dewastację,
- działanie sił odśrodkowych,
- niedziałanie lub wadliwe działanie urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolno - pomiarowych lub
zabezpieczających,
- niedobór wody w kotłach,
- nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny (urządzenia), implozję,
- zwarcie, przepięcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji i inne przyczyny elektryczne
- poluzowanie się części,
- dostanie się ciała obcego,
- wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz
Maszyny i urządzenia wykazane do ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód
spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, bez względu na przyczynę pierwotną z limitem
odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Objęte ochroną ubezpieczeniową maszyny i urządzenia są objęte ochroną od szkód powstałych na
skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze nagłym i
niespodziewanym.
UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH OD WSZYSTKICH RYZYK (CASCO
MASZYN)

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:
wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od woli ubezpieczonego
przyczyny. Postanowienia OWU Ubezpieczyciela ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność
mają zastosowanie, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej
ryzyka i szkody opisane poniżej.
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody spowodowane przez:
- niewłaściwą obsługę maszyn powodującą np. kolizję z innymi maszynami lub pojazdami, wpadnięcie
do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,
- dewastację, zniszczenie przez osoby trzecie,
- poluzowanie się części,
- szkody w czasie transportu maszyn,
- kradzież z włamaniem i rabunek,
- powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), bezpośrednie i pośrednie uderzenie
pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,
- ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie lub wydostanie się ze znajdujących się w
miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów,
- utrata albo fizyczne zniszczenie, uszkodzenie maszyny, uniemożliwiające dalsze spełnianie
zamierzonych funkcji i powodujące konieczność naprawy bądź wymiany.
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu transportowanym na miejsce
wykonywania pracy drogą lądową na terytorium Powiatu Ostródzkiego
Ubezpieczyciel pokryje również szkody w maszynach przystosowanych do samoczynnego poruszania
się po drogach publicznych na terenie RP, powstałe wskutek zdarzeń losowych oraz wypadku
maszyny, rozumianego jako nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się przedmiotu
ubezpieczenia z osobami, zwierzętami, pojazdami i innych przedmiotami.
Ubezpieczone maszyny i urządzenia są objęte ochroną od szkód powstałych na skutek akcji
ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze nagłym i
niespodziewanym. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli te środki były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w
ubezpieczonym mieniu.

Pytanie 39:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i
urządzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich
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ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód
powstałych bezpośrednio i pośrednio wskutek:
1) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została
wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub
jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
2) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji,
rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
3) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,
4) aktów terroru i sabotażu,
5) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania
jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 40:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z
zakresu ochrony także szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek sabotażu
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wyłącza z zakresu
ochrony szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek sabotażu.
Pytanie 41:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o
potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest wyłączenie z zakresu ochrony szkód
spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi (ujęte pkt 6
wyłączeń) - zarówno szkód bezpośrednich, jak i pośrednich.
Odpowiedź :
Zamawiający potwierdza.
Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia i są wiążące, zatem należy je uwzględnić przy
sporządzaniu oferty.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
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