
 
Toruń, dn. 30.07.2018r.  
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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 
Zamawiającego – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 
Toruniu 
Numer ogłoszenia: 593035-N-2018 z dnia 2018-07-23 
 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z 
odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
„Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności Zamawiającego” 
 
 
Pytanie 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby  zamówienie było realizowane w zakresie obsługi 
umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności 
regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 
podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę w kontekście poniższego zapisu: 

„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108).” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby polisy ubezpieczeniowe były wystawiane przez 
osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy 
agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od 
Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące 
bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
 
Pytanie 27: Prosimy o podział mienia na lokalizacje. 
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać podziału mienia na lokalizacje.  
 
Pytanie 28: Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego z 
zakresu klauzul obligatoryjnych do zakresu klauzul fakultatywnych oraz zmniejszenie limitu w tej klauzuli 
z 50.000,00 zł na 10.000,00 zł. Prosimy także o wykaz takiego mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli mienia zabytkowego, 
unikatowego z zakresu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Zamawiajacy wyraża zgodę 
na zmniejszenie limitu dla tej klauzuli na 20 000,00 zł.  Zamawiajacy na dzień dzisiejszy nie posiada 
mienia zabytkowego, unikatowego.  
 



 
Pytanie 29: Prosimy o informację czy w dotychczas trwających umowach ubezpieczenia limity na 
poszczególne klauzule obligatoryjne i fakultatywne były takie same jak w aktualnym SIWZ. 
Odpowiedź: Limit dla klauzuli zalaniowej został zmniejszony ze 100 000,00 zł do 50 000,00 zł. Limit dla 
klauzuli katastrofy budowlanej został zwiększony z 1 000 000,00 zł na 2 000 000,00 zł. Pozostałe 
klauzule które są w aktualnej umowie mają takie same limit jak klauzule SIWZ.  
 
Pytanie 30: Prosimy o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu: 

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc (zadośćuczynienie za 
naruszenie dóbr osobistych) w związku z naruszeniem praw pacjenta, o których mowa w 
Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
z  limitu odpowiedzialności 25.000 zł na jeden i 50.000 zł wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
w okresie ubezpieczenia. 
na limit odpowiedzialności 5.000 zł na jeden i 25.000 zł wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w 
okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności na limit odpowiedzialności 
5.000 zł na jeden i 25.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 31: Prosimy o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu: 
             odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc (zadośćuczynienie za 
naruszenie dóbr osobistych) w związku z naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 
             z limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
             na limit odpowiedzialności 10 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności na 10 000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 32: Z uwagi na informację zawartą w SIWZ, że wszystkie budynki są użytkowane prosimy o 
wykreślenie z SIWZ Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z 
eksploatacji.  
 
Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że odnośnie części I Zamówienia  zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także zarządzaniem jednostkami 
służby.  
Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w części I zamówienia nie obejmuje 
szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych oraz niezgodnego z 
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.  
 
Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia o  odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego 
żywienia w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonka lub inną chorobą przenoszona 
drogą pokarmowa (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych 
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o 
szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 35: Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 200 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody.  



 
 
Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie  
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze  sportami motorowymi, motoro-
wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie  
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze  sportami motorowymi, motoro-
wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Zamawiajacy 
jednocześnie informuje, że organizuje obozy terapeutyczne dla pacjentów-obozy żeglarskie, które mają 
być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach OC z tytułu organizowania imprez.  
 
Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z 
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane 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 38: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 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 39: Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy 
sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie 40: Prosimy o zgodę na wykreślenie z zakresu pkt p -odpowiedzialność cywilna za szkody 
powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym i 
organizacyjnym związanych z zarządzaniem  podmiotem leczniczym. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 41: Prosimy o potwierdzenie, że w pkt l wyłączone są szkody powstałe  podczas pokazów ogni 
sztucznych. W przypadku odpowiedzi negatywnej  prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz 
był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe  
podczas pokazów ogni sztucznych 

 
Pytanie 42: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w pkt x nie będą objęte szkody 
kradzieży mienia z pojazdu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie 43: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 
(Zamawiającego i Wykonawcy) 
Odpowiedź: Zamawiając potwierdza.  

 
Pytanie 44: Prosimy o zmianę zapisu: 



 
Ubezpieczenie dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP, oraz poza 
terytorium RP podczas zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ubezpieczonego w związku z 
wykonywaniem pracy/obowiązków służbowych) 
Ubezpieczenie dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP, oraz poza 
terytorium RP z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii  i Australii podczas zagranicznych delegacji 
służbowych pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem pracy/obowiązków 
służbowych). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody.  

 
Pytanie 45: Prosimy o potwierdzenie,  że ochrona wg pkt f) odpowiedzialności cywilnej  obejmować 
będzie wyłącznie koszty  odtworzenia dokumentów.’ 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie potwierdza.  

 
Pytanie 46: Prosimy o potwierdzenie, że jeśli kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została 
uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach 
do OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  
zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia 
zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie 
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie 
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia. 

 
Pytanie 47: Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w razie braku 
stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 48: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt r 
odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej pkt r odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów o ochronie 
danych osobowych. Jednocześnie Zamawiajacy informuje, ze został zmniejszony limity 
odpowiedzialności- odpowiedź na pytanie 31.  

 
Pytanie 49: Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt q 
odpowiedzialność w związku z naruszeniem praw pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej pkt q odpowiedzialność w związku z naruszeniem praw pacjenta. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, ze został zmniejszony limity odpowiedzialności- odpowiedź na 
pytanie 30.  
 
Pytanie 50: W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź  

– czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń  
–prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zbliżonym zakresie do 
tego, który znajduje się w SIWZ. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został rozszerzony o 
następujące: 



 
- odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o 
charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem podmiotem 
leczniczym; 

 
- odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc (zadośćuczynienie za 
naruszenie dóbr osobistych) w związku z naruszeniem praw pacjenta, o których mowa w 
Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - limit 
odpowiedzialności 25.000 zł na jeden i 50.000 zł wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
w okresie ubezpieczenia. 
 
- odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc (zadośćuczynienie za 
naruszenie dóbr osobistych) w związku z naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych - limit odpowiedzialności 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe; 

 
- odpowiedzialność za szkody w rzeczach należących do pacjentów, przechowywanych 
przez Ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu takim jak biżuteria należąca do 
pacjentów (pierścionki, obrączki, kolczyki itp.) oraz gotówka, pod warunkiem, że biżuteria 
i/lub gotówka będzie przechowywana w depozycie - limit odpowiedzialności 5.000 zł na 
jeden i 50.000 zł wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 

 
Pytanie 51: W celu oceny dotychczasowej historii szkodowej prosimy o informację na temat: 
-  franszyz i udziałów własnych, jakie miały zastosowanie w ostatnich 3 latach w poszczególnych 
ryzykach; 
- rezerw odszkodowawczych; 
- na jaki dzień podana jest informacja o szkodowości. 
Odpowiedź: W ostatnich trzech latach nie było żadnych franszyz i udziałów własnych. Nie ma 
nałożonych żadnych rezerw odszkodowawczych. Szkodowość podana jest na dzień 04.06.2018r., 
natomiast od dnia 04.06.2018 Zamawiający nie zgłosił żadnej szkody oraz do Zamawiającego nie 
wpłynęło żadne roszczenie.  
 
Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 53: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 54: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie 
wybuchu pożaru 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone takie budynki 
 



 
Pytanie 55: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są   zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 56: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez 
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich 
wartości. 
Odpowiedź: Remonty bieżące wykonane w ciągu roku. 
 
Pytanie 57: Prosimy o przeniesienie: 
klauzuli  nr 24 mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 58: Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży  w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia 
pracowniczego i pacjentów. 
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę.  
 
Pytanie 59: Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.   
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza.  
 
Pytanie 60:  Czy Zamawiający planuje w czasie  okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 
jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości. 
Odpowiedź:  Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje wyłączenia  z eksplatacji budynków. 
 
Pytanie 61: Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o informacje; 

- przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 
 Wnioskujemy również  o zastosowanie dla nich  podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)  

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiajacy nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.  
 
Pytanie 62:  Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 
okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację na temat wysokości poniesionych strat 
Odpowiedź: 2010 r.  – zalanie w skutek powodzi – odszkodowanie,  kwota- 65 458,00 zł, 
ul.Włocławska 233 budynek dolny Odział Odwykowy Całodobowy WOTUiW. 
 
Pytanie 63: Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 mln zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego  
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych dla ryzyka powódź limit 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia.  
 



 
Pytanie 64: Prosimy  o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, 
podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych  10% wartości szkody min. 5 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 65: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane 

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów/ budynków nieużytkowanych.  
 
Pytanie 66:  Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne? 
     -sposobu ich zabezpieczenia 

-podanie przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów). 
 
Pytanie 67: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały 
zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub 
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ). 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza.  
 
Pytanie 68: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 
(Zamawiającego i Wykonawcy) 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.  
 
Pytanie 69: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46. 
 

 

Pytanie 70: Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały 
łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. Jeżeli tak prosimy o 
podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca. 
Odpowiedź:  Kotłownia ul. Włocławka 233- ogrzewanie gazowe. Ogrzewane są  dwa oddziały przy ul 
Włocławskiej 233. 
 
Pytanie 71: Prosimy  o potwierdzenie, że zostaje spełniony wymóg z pkt 12, gdy zamówienie będzie 
realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na 
specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o 
pracę, a  osoby wykonujące określone w pkt. 12 SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia są 
zatrudnione przez agenta – pełnomocnika na podstawie umowy o pracę. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 



 
Pytanie 72:  Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu składania ofert na 07.08.2018r. godz. 

12.30.  
Odpowiedź: Termin składania ofert został zmieniony na 07.08.2018r. godz. 11:00.   
 
 

Pytanie 73: PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
 

       Przewidywany okres ubezpieczenia: od 12.10.2018 roku do 11.10.2021 roku.  
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ – zmianę przewidywanego okresu ubezpieczenia 
z: 
od 12.10.2018 roku do 11.10.2021 roku. 
na: 
od 12.10.2018 roku do 11.10.2019 roku. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia.  

 

Pytanie 74: PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE – w przypadku braku akceptacji 
dla modyfikacji treści SIWZ wg pkt 1 (zmiana przewidywanego okresu ubezpieczenia) – wnioskujemy o 
akceptację Klauzuli wypowiedzenia:  

 
Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony 
uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-miesięcznego 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. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela 
inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie, 

4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu 
rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki 
zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) 
przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za 
który badana jest szkodowość, 

5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego 

segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych 
 

Prosimy ewentualnie o propozycję modyfikacji takiej klauzuli w przypadku nie zaakceptowania 
proponowanej treści. 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na włączenie klauzuli do zakresu ubezpieczenia.  



 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 odpowiedzi z dnia 26.07.2018 dot.: pytań 18 i 19  

 
 
Pytanie 18: Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  
podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 
ubezpieczenia 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z pytaniem 18 powinno być zgodnie z pytaniem 17 
 
Pytanie 19: Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  
podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w 
przypadku braku ubezpieczenia 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z pytaniem 18 powinno być zgodnie z pytaniem 17 
 
 

 
 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu 
oferty.  

 


