
Zamawiający:                                                                            Augustów, dnia 02-07-2015 r. 
Powiat Augustowski 
ul.3 Maja 29, 16-300 Augustów 

 
Uczestnicy postępowania 

                                                                (wszyscy) 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku                                    
i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego (znak sprawy: OP.272.3.2015) 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o otrzymanych 
wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych  na nie wyjaśnieniach do SIWZ: 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU  AUGUSTOWSKIEGO” 
 
 
PYTANIE 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia (w tym klauzule Wykonawcy), z zastrzeżeniem jednakże, że żadne ich postanowienia 
stojące w sprzeczności  z zakresem  i  przedmiotem ubezpieczenia  nie mają zastosowania. 
 
PYTANIE 2 
Prosimy o podanie / uzupełnienie szkodowości za okres 15.06.2010 r. - 14.06.2012 r. 
 
ODPOWIEDŹ 
 

Rodzaj ubezpieczenia 
15.06.2010 – 14.06.2011 15.06.2011 – 25.04.2012 

Wypłata  
w zł 

Ilość 
szkód 

Wypłata w zł Ilość szkód 

Mienie od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

23 997,32 1 27 386,52 3 

Mienie od kradzieży z 
włamaniem i rabunku, kradzież 
zwykła 

--- --- 3 948,80 2 

Sprzęt elektroniczny 2 897,00 1 --- --- 

Przedmioty szklane od 
stłuczenia 

--- --- --- --- 

Odpowiedzialność cywilna  15 760,69 7 --- --- 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 
pojazdów 

1 780,49 1 1 962,70 2 

Auto Casco  --- --- 14 330,00 2 

Assistance 201,30 1 --- --- 

RAZEM: 44 636,80 11 47 628,02 9 



 
PYTANIE 3 
Prosimy o informację wg. jakiego ujęcia podana jest szkodowość w Załączniku nr 7 do SIWZ: czy 
wg daty powstania szkody, czy wg daty wypłaty odszkodowania? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, iż szkodowość w Załączniku nr 7 do SIWZ podana jest wg daty powstania 
szkody. 
 
PYTANIE 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w Załączniku nr 7 do SIWZ oznacza  brak 
jakichkolwiek innych 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 
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie 
przedmiotowych danych. 
 
PYTANIE 5 
Wnosimy o podanie szkodowości (wypłaty/ rezerwy) na dzień odpowiedzi na niniejsze pytanie. 
Szkodowość w SIWZ podana jest na dzień 14.05.2015 r. 
 
ODPOWIEDŹ 
W związku z  przeprowadzoną aktualizacją  szkodowości wg stanu na dzień 02.07.2015r. 
przedstawia się ona następująco: 
Dodatkowa rezerwa w wysokości  5702 zł z polisy OC obejmuje  dwie  szkody : 
1) 10.06.2015 - poszkodowana potknęła się o wystającą płytę chodnikową. 
2) 14.06.2015- w trakcie jazdy pojazdu marki audi, prawdopodobnie  podskoczyła studzienka 
kanalizacyjna, w wyniku czego doszło do uszkodzenia tego pojazdu. 
 
PYTANIE 6 
Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o informacje dotyczące przyczyn poszczególnych 
szkód oraz o dane o ewentualnych odmowach wypłat odszkodowań. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podaje posiadane informacje w tym zakresie: 
Szkody z OC  na kwotę 20 089,07 zł:  zdarzenie z 18.06.2012r. wypłata 13 000 zł, zdarzenie z 
18.06.2012r. wypłata  2797 zł, zdarzenie z 28.07.2012r. wypłata 2111,95 zł, zdarzenie z 
03.02.2013r. wypłata 1709,98 zł, zdarzenie z  07.07.2012r. wypłata  470,14 zł. 
Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zakończyły się odmową wypłaty 
odszkodowania, w tym m.in.:   
1. zderzenie auta poszkodowanego z jeleniem, data zdarzenia 15.06.2013, 
2. poszkodowany  jadąc rowerem najechał na nierówność drogi i upadł , data zdarzenia 
12.07.2013, 
3. poszkodowana idąc chodnikiem upadła następując na wyrwę w wyniku czego doznała urazu 
ciała, data zdarzenia 03.08.2013, 
4. poszkodowana zaczepiła się o płytę chodnikową odmowa, data zdarzenia 23.08.2013, 
5. poszkodowana doznała upadku na mokrych liściach zalegających na chodniku , data zdarzenia 
01.10.2013, 
6. poszkodowana poślizgnęła się na oblodzonym chodniku , data zdarzenia 09.12.2013, 
7. poszkodowana idąc chodnikiem potknęła się na nierównościach  chodnika , przewróciła się 
i doznała urazu ciała , data zdarzenia 10.12.2013, 
8. poszkodowana upadła na chodniku, gdzie były nierówności i brakowało kilku płytek, w 
wyniku upadku poszkodowana doznała urazu ciała, data zdarzenia 06.12.2013, 



9. poszkodowany idąc nierównym chodnikiem przewrócił się doznając urazu, uraz stawu 
skokowego, data zdarzenia 02.12.2013, 
10. poszkodowana poślizgnęła się i upadła na nieodśnieżonym terenie prowadzącym do 
bramki wejściowej na posesję, skręcenie stawu , data zdarzenia 22.01.2014, 
11. na zaparkowany pojazd poszkodowanego, upadło drzewo, które uszkodził auto , data 
zdarzenia 21.03.2014. 
 
Jedną z większych szkód  z ubezpieczenia mienia od ognia i in. zd. losowych było zdarzenie z 
23.05.2013r.polegające na uszkodzeniu barier ochronnych mostu nad rzeka Biebrzą, w wyniku 
uderzenia pojazdu.  Szkoda została zakończona wypłatą kwoty  21 394,23 zł. 
 
PYTANIE 7 
Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy / udziału własnego zostały 
przygotowane dane o szkodowości. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podaje wysokości franszyz / udziałów własnych z podziałem na ubezpieczenia: 
1) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna, udział własny   - brak 

3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna, udział własny   - brak 

4) w ubezpieczeniu  sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 Franszyza integralna , franszyza redukcyjna -  brak  
 Udział własny 5 %wartości szkody  

5) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
 Franszyza integralna –- 200 zł  
 Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest 
równa wysokości świadczenia ZUS) 
 Udział własny – brak 

  
PYTANIE 8 
Prosimy o podanie precyzyjniejszych informacji o rezerwie wymienionej w zestawieniu 
szkodowości, w Załączniku 7 do SIWZ. Z jakiego rodzaju ubezpieczenia została zgłoszona szkoda? 
Jaka jest przyczyna? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje , iż rezerwa w wysokości 5 000 zł została utworzona z tytułu szkody 
zgłoszonej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, polegającej na urazie ciała osoby , która 
upadła na  chodniku. 
 
PYTANIE 9 
Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 3 lata z 
podziałem na trzy roczne okresy rozliczeniowe: 

a) I okres - od   15.07.2015 r. do 14.06.2016 r. 
b) II okres - od  15.07.2016 r. do 14.06.2017 r. 
c) III okres - od 15.07.2017 r. do 14.06.2018 r. 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły,  
że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego 
okresu rozliczeniowego (jw.)  
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: 
jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych Częścią 
I zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 50%. 
 
Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 
10 –tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego, z 
uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu. 
 

Współczynnik 
szkodowości 

= 

odszkodowania wypłacone + rezerwa na szkody zgłoszone 
niewypłacone 

składka przypisana  

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie 
średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 miesięcy tego okresu. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

PYTANIE 10 
Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowe jest tożsamy z 
wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, sumy 
ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, franszyzy, udziały własne, jednostki organizacyjne / 
instytucje.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje , iż  dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej nie jest tożsamy z 
wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia, z uwagi na to , iż w poprzednim występowało 
ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych na ryzykach nazwanych; odmienne były 
sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności. Aktualnie do jednostek org./instytucj dołączono SP 
ZOZ w Augustowie. 
 
PYTANIE 11 
Prosimy o wskazanie lokalizacji / podanie informacji o mieniu, które jest w posiadaniu 
(użytkowaniu, zarządzie) Zamawiającego (jednostek / instytucji) na podstawie jakiegokolwiek 
tytułu prawnego, które nie zostało ujęte w zestawieniu załączonym do SIWZ. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że nie posiada innego mienia, które jest użytkowane  przez jednostki 
Powiatu Augustowskiego oprócz wymienionego w zestawieniu do SIWZ 
 
PYTANIE 12 
Prosimy o informację jakim mieniem  administruje Ubezpieczony i jakie czynności wykonuje ( 
składowiska, sortownie, wodociągi,  komunalne nieruchomości mieszkaniowe). 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie administruje i nie zarządza składowiskami, sortowniami, wodociągami,  
komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. 
 
PYTANIE 13 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, a budynki posiadają aktualne przeglądy i badania; w 



przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji / obiektów nie spełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach sa zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, a budynki posiadają aktualne przeglądy i badania.  
 
PYTANIE 14 
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ, w 
przedmiocie ubezpieczenia - pojazdów niepodlegających obowiązkowej rejestracji oraz pojazdów 
nieubezpieczonych w zakresie ubezpieczenia auto casco, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie 
obejmuje kradzieży, rozboju, dewastacji i wandalizmu a odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ogranicza się tylko do miejsc w garażach, w lokalizacjach zgłoszonych  do Ubezpieczenia, 
wymienionych w SIWZ. 
Dodatkowo wnioskujemy o przedstawienie wykazu w/w pojazdów, z zakresem danych, jakie są 
wymagane w klasycznym ubezpieczeniu auto-casco. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kradzieży, rozboju, 
dewastacji i wandalizmu  a odpowiedzialność Ubezpieczyciela  ogranicza się tylko do miejsc w 
garażach,  w lokalizacjach zgłoszonych  do Ubezpieczenia, wymienionych w SIWZ.  Zamawiający 
uznaje, ze wykaz wskazany w SIWZ jest wystarczający. 
 
PYTANIE 15 
Proponujemy zastąpienie „klauzuli miejsc ubezpieczenia” (Załącznik nr 4 do SIWZ - „Warunki 
obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”), klauzulą  o treści jak 
niżej: 

Klauzula miejsca ubezpieczenia. 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane  
z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z 
określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod 
warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych 
i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych  
przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień.  

2. Limit odpowiedzialności 5.000.000,00 zł na wszystkie nowe lokalizacje w okresie 
ubezpieczenia 

3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza 
powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela. 

4. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu: 
1) namiotów,  
2) konstrukcji drewnianej  (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba 

dachowa lub strop),  
3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,  
4) magazynów o wysokości 7 m lub więcej,  
5) magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu 

styropian  
lub pianka poliuretanowa, 

6) miejsca składowania i / lub przetwarzania odpadów komunalnych. 
5. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na 

terenach zalewowych,  
w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia 
dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. 



 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

PYTANIE 16 
Czy Ubezpieczony planuje w najbliższym okresie ubezpieczenia utworzenie nowych placówek / 
miejsc ubezpieczenia? Jaka działalność będzie tam realizowana ? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie przewiduje tworzenia nowych placówek i miejsc 
ubezpieczenia.   
 
PYTANIE 17 
Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 4 do SIWZ – „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i 
obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”, zdania: 
„Ubezpieczający zawiadomi policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą zwykłą”. 
„Klauzula kradzieży zwykłej nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a 
jedynie ma zastosowanie do pozostałego mienia.” 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający doprecyzowuje ryzyko kradzieży zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, 
 
PYTANIE 18 
Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 4 do SIWZ – „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i 
obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”, w Klauzuli likwidacji istotnej szkody, zdania: 

„Klauzula ta ma zastosowanie jeśli szkoda nie przekracza kwoty 20.000 zł.”  
W przypadku braku zgody na zaproponowany limit szkody, prosimy zaproponowanie swojego 
limitu. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 19 
Wnosimy o podanie rodzaju wartości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 
oraz dostarczenie szczegółowego wykazu sprzętu z podaniem wartości jednostkowej, roku 
produkcji, cech identyfikacyjnych. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określona została w 
wartości księgowej brutto. Zamawiający  na obecnym etapie nie jest w stanie dostarczyć 
szczegółowych wykazów. 
 
PYTANIE 20 
Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
klauzuli jak niżej. 

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 
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, 
uszkodzenie 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, a także 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. 
 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. W sprawach 
ewentualnie nieuregulowanych zastosowanie będą miały warunki wykonawcy, któremu udzielone 
zostanie zamówienie, wskazane w ofercie. 
 
PYTANIE 21 
W odniesieniu do Klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ, strona 18 – 
„Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”) 
prosimy o podanie do wiadomości przez Ubezpieczającego orientacyjnej wartości mienia 
podlegającego wspomnianej klauzuli, w zaokrągleniu do miliona albo określenie czy wartość ta 
może przekroczyć 10 mln zł. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 22 
Zapis w załączniku nr 1a do SIWZ, w zakresie pkt 2.1., w brzmieniu: „2.1. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego / ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. 
następujących kategorii mienia (katalog otwarty): …” – ubezpieczyciel podnosi, że skoro 
zamawiający nie precyzuje przedmiotu ubezpieczenia, a jedynie stosuje listę przykładową, to 
ubezpieczyciel nie wie, co konkretnie ma być przedmiotem ubezpieczenia a więc i nie wie jakie ma 
zastosować kryteria (np. pytania do zamawiającego) do prawidłowej oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, bo te są dobierane przez niego w odniesieniu do konkretnego przedmiotu / 
kategorii mienia, a nie do mienia bliższej niezdefiniowanego. Ubezpieczyciel wnosi, aby 
zamawiający jednoznacznie określił przedmiot ubezpieczenia, bez nadmiernego luzu 
interpretacyjnego. Takie oczekiwanie ubezpieczyciela koresponduje z analogicznym rozwiązaniem 
zastosowanym przez zamawiającego w odniesieniu do katalogu wyłączeń odpowiedzialności 
ubezpieczyciela (strona 38 SIWZ), w brzmieniu: „Katalog wyłączeń odpowiedzialności 
ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 powyżej ma charakter zamknięty i nie może być 
interpretowany rozszerzająco.” Wniosek ubezpieczyciela zmierza więc do równego traktowania 
przez zamawiającego stron przyszłej umowy. 
 
 
 



ODPOWIEDŹ 
Zamawiający jasno precyzuje wykazy mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum 
stałych i pierwszego ryzyka, a wskazując katalog obejmujący odpowiednie rodzaje mienia 
pozostawia sobie prawo do objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii 
mienia, których dzisiaj nie posiada. Tak należy rozumieć katalog wskazujący kategorie mienia. 
Kwestie ewentualnych doubezpieczeń w tym zakresie regulować będą aneksy do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. Przy czym 
wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych nowych kategorii mienia, natomiast stawki 
ubezpieczeniowe i składka wymagać będą zgody (uzgodnień) obydwu stron umowy. 
 
PYTANIE 23 
Wnosimy o podanie punktacji dla klauzul fakultatywnych do ub. sprzętu elektronicznego, 
wymienionych na str. 45 SIWZ. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający  informuje, iż punktacja dla klauzul fakultatywnych do ub. sprzętu elektronicznego, 
wymienionych na str. 45 SIWZ została podana na str.  13 w punkcie 15.2.1.2.3. i   15.2.1.2.4. 
 
PYTANIE 24 
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (wymagany zakres ubezpieczenia) 
wnosimy o podanie limitu w agregacie dla kosztów frachtu lotniczego, kosztów ponoszonych w 
godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych od pracy (czy w ramach limitu dla 
zwiększonych kosztów działalności?), przejazdu techników i ekspertów (jeśli w ramach limitu  dla 
kl. kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wnosimy o ustalenie podlimitu 20% szkody max. 
20 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego). 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 25 
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy systemu pierwszego 
ryzyka) – wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu następuje jeden raz w ciągu rocznego okresu 
ubezpieczenia po stawkach z oferty. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 26 
Klauzula przechowywania mienia - wnosimy o wprowadzenie limitu na zalanie  sprzętu 
elektronicznego składowanego na podłodze w pomieszczeniach na poziomie gruntu i poniżej 
gruntu w wysokości 50.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia lub zaproponowanie innego, 
adekwatnego do potrzeb Zamawiającego (powyższe nie dotyczy zalania z góry). 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.  
 
PYTANIE 27 
Klauzula terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek: skażenia 
radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 



 
PYTANIE 28 
Klauzula reprezentantów – wnosimy o wyłączenie winy umyślnej dyrektorów poszczególnych 
jednostek i ich zastępców. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 29 
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: zdarzenia techniczne lub technologiczne - wnosimy 
o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona szkód, za które 
odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona szkód, za które 
odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi. 
 
PYTANIE 30 
Obligatoryjne zasady likwidacji szkód – wnosimy o wykreślenie słów „tylko dwukrotnie” w pkt 10 
na str. 51 SIWZ. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
PYTANIE 31 
Wnosimy o informację nt. zabezpieczeń p.przepięciowych, w jakie wyposażony jest sprzęt 
elektroniczny oraz stosowanych procedur archiwizacji i przechowywania zapasowych kopii danych 
w formie elektronicznej. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie 
przedmiotowych danych.  
 
PYTANIE 32 
Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej do dnia 10.07.2015 r. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
 

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

 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się 

przesunięcia terminu składania ofert. 
 

 
                                                                                                   STAROSTA 
                                                                               
                                                                              Jarosław Szlaszyński 
                                                                                                 (podpis nieczytelny) 


