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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00041.2017    16.10.2017 r. 
l.dz.: ZP.KW-00393/17    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA oraz ODPOWIEDZI:  

I. Ogólne, otrzymane w dniu 25.09.2017 r. 

1. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki 
Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, 
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy, to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia. 
Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uregulowania zawarte w SIWZ odbiegałyby na niekorzyść Zamawiającego, w stosunku do warunków 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W takim wypadku zastosowania znajdą postanowienia korzystniejsze dla 
Zamawiającego 

2. Prosimy o aktualizację wykazu szkód od aktualnego Ubezpieczyciela – np. wg stanu na 2017.09.30. 
Odpowiedź: Wykaz szkód od aktualnego ubezpieczyciela wg stanu na dzień 31.08.2017 r. (ubezpieczenia komunikacyjne) oraz na dzień 
01.08.2017 r. (ubezpieczenia majątkowe, OC) zawarty został w załączniku do niniejszego pisma. 

3. Prosimy o przesłanie wersji edytowalnych wykazów mienia i floty celem przetworzenia informacji. 
Odpowiedź: Wersje edytowalne załączników zostają udostępnione na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl., w zakładce 
zamówienia publiczne. 

4. Prosimy o podanie linku do edytowalnej wersji JEDZ. 
Odpowiedź: Wersja edytowalna JEDZ została opublikowana na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl. w zakładce 
zamówienia publiczne, w dniu 13.09.2017 r. 
 

II. Ubezpieczenia komunikacyjne, otrzymane w dniu 25.09.2017 r. 

1. Prosimy o akceptację zapisu „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia i akumulatora uwzględnia 
się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
2. Prosimy o podanie ładowności pojazdów: PO 1H236, PO 9U037. 

Odpowiedź: Ładowność pojazdów wynosi: 

− PO 1H236 – 1230 kg,  

− PO 9U037 – 1375 kg. 
3. Prosimy o podanie ilości ubezpieczanych pojazdów w latach 2014,2015,i 2016 w podziale na ryzyka OC, AC.  

Odpowiedź: Ilość ubezpieczanych pojazdów w latach 2014, 2015, 2016 wg. stanu z początku okresu ubezpieczenia poszczególnych lat 
(bez uwzględnienia zmian powstałych w trakcie okresu ubezpieczenia) przedstawia się następująco: 

− 2014: OC - 59; AC – 49, 

− 2015: OC - 67; AC – 56, 

− 2016: OC - 70; AC – 62. 
4. Prosimy o zmianę treści klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie. 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i 

ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń skutki niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie 
uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 
Dotyczy: wszystkich ryzyk. 
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i 
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń skutki niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie 
uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 
Wyjątek stanowią szkody kradzieżowe. W przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach nasuwających 
przypuszczenie, że popełniono przestępstwo powiadomić niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń: policję 
oraz Ubezpieczyciela przy czym w przypadku kradzieży powiadomienie Ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 48 
godzin od powzięcia informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 
 

III. Mienie, otrzymane w dniu 25.09.2017 r. 

1. Prosimy o podanie jaka jest wartość urządzeń solarnych kolektorów oraz podanie najwyższej wartości na lokalizację. Jakie inwestycje 
planuje Zamawiający w tej dziedzinie (wartość łączna, jednostkowa oraz lokalizacje)? 
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Odpowiedź: Wartość urządzeń solarnych została podana w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym wykaz majątku (poz. 38 i 83), 
ponadto: 
a) prowadzona jest budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu) – realizacja prac 

obejmujących swoim zakresem panele fotowoltaiczne i panele solarne przewidziana jest na I połowę 2018 r., w tym: 

− panele solarne - wartość ok. 20.000,00 zł, 

− panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa - wartość ok. 71.000,00 zł, 
b) prowadzona jest procedura przetargowa dotycząca rozbudowy Szkoły w Murowanej Goślinie, w zakres której wchodzą  panele 

fotowoltaiczne, wartość tych prac nie jest jeszcze znana. 
Na dzień dzisiejszy nie są planowane kolejne inwestycje w tym zakresie. 

2. Prosimy o podanie łącznej wartości budowli objętych ochroną na pierwsze ryzyko w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych 
(limit 500.000 PLN str 12, w tabeli) 
Odpowiedź: Ponieważ są to obiekty tzw. małej architektury m.in. ogrodzenia, bramy, lampy, kosze, ławki itp., których wartość 
jednostkowa jest niewysoka nie została ona wyszczególniona w wykazie budynków/budowli. Do ubezpieczenia przyjęto limit w 
wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, który powinien pokryć ewentualne szkody w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

3. Prosimy o doprecyzowanie – rozdzielenie obowiązywania klauzul A13/A14 lub potwierdzenie, że intencją zamawiającego jest 
zastosowanie klauzuli A13 do budynków i budowli, a klauzuli A14 do pozostałego mienia 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania klauzuli A13 do budynków i budowli a klauzuli A14 do pozostałego mienia. 

4. Prosimy o ustanowienie maksymalnego limitu kwotowego w klauzuli A16 w wysokości 1.000.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

5. Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej A27: ubezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji lub zakwalifikowanie jej do 
klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

6. Wnioskujemy 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: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym 
z obowiązujących przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia nie podlegają ubezpieczeniu. 

8. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z 
limitem odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie 
max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr III.7 budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia nie podlegają ubezpieczeniu. 

9. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki 
prosimy o podanie dodatkowych informacji: 
1) Czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany? 
2) Czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, opróżnione z mediów oraz 

regularnie kontrolowane? 
3) Czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia? 
Odpowiedź: Informacje dotyczące pustostanów zawarte zostały w załączniku do niniejszego pisma. 

10. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje 
zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte. Jaka była wartość szkód albo na czym polegały szkody? 

Odpowiedź: Na terenie Powiatu Poznańskiego powódź wystąpiła w 2010 r. (przebiegała ona przy stanach Warty na poziomie wody 
równym 668 cm, co odpowiada rzędnej wody 56,14 m n.p.m.). Żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie została dotknięta 
powodzią, jedynie drogi powiatowe uległy jej w nieznacznym stopniu, więc żadne szkody nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. 

11. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

Odpowiedź: Zbiory biblioteczne nie zawierają starodruków i inkunabułów. 
12. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: 

1) łączna ilość starodruków i inkunabułów,  
2) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu, 
3) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr III.11 zbiory biblioteczne nie zawierają starodruków i inkunabułów. 

13. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak 
to proszę o podanie poniższych informacji: 
1) Gdzie się znajduję (adres)? 
2) Od kiedy funkcjonuje? 
3) Na jak dużym obszarze funkcjonuje? 
4) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy? 
5) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska? 
6) Prosimy o zaplanowanie terminu lustracji ww ryzyka. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wskazanymi w pytaniu obiektami. 

14. Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

15. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności i posiadanego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu administrowania i zarzadzania drogami, otrzymane w dniu 25.09.2017 r. 

1. Prosimy o przesuniecie klauzuli warunków i taryf do klauzul fakultatywnych lub wskazanie współczynnika odtworzenia sumy 
gwarancyjnej np. jednokrotnie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

2. Prosimy o wykreślenie zdania drugiego i czwartego w treści A3 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc lub inne 
dopasowanie treści do ubezpieczeń OC. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wyznaczony w klauzuli limit odpowiedzialności 
w wysokości 5 000 000 zł nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

3. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, 
szpitale lub inne placówki medyczne. 
Odpowiedź: Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, które będą polegać na świadczeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe. Przedmiotem niniejszego 
zamówienia nie jest ubezpieczenie przychodni, szpitali i placówek medycznych. 

4. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z 
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wskazanymi w zapytaniu obiektami. 

5. Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię 
odpadów? 

Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia nie jest planowane przejęcie w zarząd wskazanych w pytaniu obiektów. 
6. Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników. 

Odpowiedź: Kwoty, którymi będzie dysponował Zarząd Dróg Powiatowych uzależnione są od treści uchwały budżetowej na rok 2018, 
która dopiero będzie przedmiotem obrad.  
Zarząd Dróg Powiatowych w budżecie na rok 2017 dysponuje kwotą 9 059 370,00 zł. 

7. Zwracam się z uprzejma prośbą o przesłanie edytowalnej wersji załącznika nr 6 do SIWZ zawierającego wykaz pojazdów. Ułatwi to 
proces przygotowywania kwitacji. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.3. 
 

V. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, otrzymane w dniu  

02.10.2017 r. 

1. Prosimy o przedstawienie zaktualizowanej szkodowości na dzień udzielania odpowiedzi. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.2. 

2. Prosimy o przedstawienie wykazu szkód zawierającego daty zdarzeń, wysokość wypłaty, rezerwy oraz przyczynę szkody. 
Odpowiedź: Wszystkie raporty szkodowe od ubezpieczycieli zawierają tylko informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. W przypadku braku możliwości przedstawienia szczegółowego wykazu szkód, prosimy o wskazanie przyczyn szkód, zwłaszcza w 2015 r. 
Odpowiedź: Wszystkie raporty szkodowe od ubezpieczycieli zawierają tylko informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 

4. Prosimy o podanie wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach pozycji budynki i budowle. 
Odpowiedź: Wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia została podana w załączniku nr 5 do SIWZ. Zgłoszone drogi są drogami 
wewnętrznymi, dojazdowymi do danej jednostki organizacyjnej, do ubezpieczenia zostały zgłoszone jako element infrastruktury. 

5. Prosimy o informację czy infrastruktura drogowo-mostowa była przedmiotem ubezpieczenia w poprzednich latach? 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego  
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparciu o informacje zawarte  
w SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

6. Prosimy o informację czy załączona do SIWZ szkodowość obejmuje również szkody w infrastrukturze drogowo-mostowej? 
Odpowiedź: Zamieszczona w załączniku nr 1 do SIWZ szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone szkody. Dotychczas nie zgłoszono 
szkód zaistniałych w infrastrukturze drogowo-mostowej. 

7. Prosimy o informację jakie mienie oraz o jakiej wartości znajduje się w pozycji infrastruktura drogowa należąca do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, niewykazane do ubezpieczenia na sumy stałe. 
Odpowiedź: Infrastruktura drogowa należąca do ZDP w Poznaniu obejmuje m. in. znaki drogowe, tablice informacyjne, słupy 
oświetleniowe, lampy, bariery ochronne, ekrany akustyczne itp. Na ubezpieczenie mienia tego typu przyjęto limit w wysokości 
1 000 000 zł w systemie na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia. 

8. Prosimy o informację czy lasy były przedmiotem ubezpieczenia w poprzednich latach? 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego  
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparciu o informacje zawarte  
w SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania.  

9. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 
prawa budowlanego). 
Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego są przeglądy wskazane w zadanym pytaniu, nie jest jednak przewidziane ich udostępnienie. 

10. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne  
o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu 
lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych  
o podobnym charakterze. 
Odpowiedź: Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Poznańskiemu, administrują posiadanymi nieruchomościami w ramach 
swoich zadań własnych. Ewentualne zalecenia pokontrolne są weryfikowane i na bieżąco podejmowane są działania zabezpieczające  
i naprawcze. Udostępnienie kopii protokołów pokontrolnych nie jest przewidziane. 
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11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, 

co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, 
co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Nie ma budynków nie spełniających powyższych warunków. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
 oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie 
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz 
posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag. 

13. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany? 
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są również budynki wyłączone z eksploatacji oraz pustostany. 

14. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie 
wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, podanie powodów nieużytkowania, 
planów zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 
Odpowiedź: Przedmiotowe informacje zawarte zostały w załączniku do niniejszego pisma. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do 
likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki, natomiast wykaz mienia wyłączonego 
z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zawarty został w załączniku do niniejszego pisma. Zamawiający do ubezpieczenia nie 
zgłasza mienia przeznaczonego do likwidacji/rozbiórki. 

16. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o 
podanie ich wartości. 
Odpowiedź: W ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały zgłoszone żadne tymczasowe obiekty budowlane. 

17. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska 
odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: 

− wskazanie procesów technologicznych 

− konstrukcji budynków 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obiektów wskazanych w pytaniu, nie zamierza zatem zgłaszać ich w trakcie trwania umowy. 

18. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2017 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości 
szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub 
samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.10. 

19. Odnośnie ubezpieczenia kolektorów słonecznych  – prosimy o następujące informacje: jaka jest ich wartość, gdzie się znajdują, rok 
montażu, do kiedy trwa gwarancja, czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy 
zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe  przeglądy techniczne; czy 
były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenia, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, 
dozorowanym? 
Odpowiedź: Wartość urządzeń solarnych została podana w załączniku nr 5 do SIWZ (poz. 38 i 83). Prowadzony jest ich systematyczny 
serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta. Dla poz. 38 gwarancja 
obowiązuje do 2022 r., a dla poz. 83 obowiązywała do VIII.2017 r. Przeglądy techniczne dokonywane są zgodnie z zaleceniami 
producenta. W obu przypadkach nie zgłaszano usterek i zastrzeżeń oraz szkód i roszczeń. Kolektory znajdują się na terenie ogrodzonym 
i monitorowanym. 

20. Prosimy o wykreślenie kl. automatycznego pokrycia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia 
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

21. Prosimy o podanie planów inwestycyjnych Zamawiającego na okres najbliższych 3 lat. 
Odpowiedź: Planowane inwestycje na najbliższe 3 lata: 
1) Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – prowadzone jest 

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót, realizacja zadania zaplanowana została na lata 2017-2018, 
szacowana wartość  inwestycji  11.740.230,09 zł brutto. 

2) Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach), realizacja zadania zaplanowana została na 
lata 2017-2018 

3) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mosinie – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019. 
4) Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach – realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018. 
5) Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku Bninie, w ZS w Rokietnicy – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018. 
6) Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-

2019. 
7) Modernizacja budynku sali gimnastycznej ZS w Bolechowie – realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018. 
8) Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z sala gimnastyczną – po wykonaniu dokumentacji projektowej, określony zostanie 

termin realizacji.   
9) Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy - po wykonaniu dokumentacji projektowej, określony zostanie termin 

realizacji.   
10) Boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019. 
Na obecnym etapie przygotowywania inwestycji ich wartość nie jest jeszcze znana, ponieważ szacowania jej dokonuje się 6 miesięcy 
przed wszczęciem postępowań. 
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Przebieg prowadzonych prac nie podlega ubezpieczeniu w ramach niniejszego zadania. Natomiast zrealizowane inwestycje stanowić 
będą przedmiot ewentualnych zamówień uzupełniających. 

22. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia z 30% do 20%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

23. Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku 
ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których 
mowa w art. 816 k.c. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

24. Prosimy o potwierdzenie, że kl. odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) nie dotyczy limitów 
odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. 
Odpowiedź: Kl. odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) dotyczy również limitów odpowiedzialności oraz 
mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka. 

25. W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia / limit 
odpowiedzialności zostanie odnowiony maksymalnie jednokrotnie w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Suma ubezpieczenia / limit odpowiedzialności może zostać odnowiony maksymalnie jednokrotnie w trakcie rocznego 
okresu ubezpieczenia. 

26. W odniesieniu do kl. składowania, prosimy o informację jakiego rodzaju mienie składowane jest w pomieszczeniach położonych poniżej 
poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze i o jakiej wartości. 
Odpowiedź: Poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze nie jest składowane żadne mienie. 

27. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody z tytułu kl. składowania? 
Odpowiedź: W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody z tytułu klauzuli składowania. 

28. W odniesieniu do klauzuli składowania – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia lub podanie innego adekwatnego do potrzeb Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

29. Odnośnie kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego 
okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone 
przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 
zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym 
budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający 
zamierza je przeprowadzić.  
Odpowiedź: Wszelkie prace budowalno-montażowe są wykonywane przez podmioty realizujące inwestycje i jednocześnie posiadające 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód 
mogących powstać w ubezpieczanym budynku. Wykonawca, który podpisuje umowę na przeprowadzenie takich prac, ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu budowy, w taki sposób, aby pozostała część budynku nie była narażona na ewentualne szkody. 

30. W odniesieniu do kl. roszczeń regresowych – wnosimy o dopisanie, że zniesienie regresu nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
sprawca wyrządził szkodę z winy umyślnej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

31. W odniesieniu do kl. terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek: skażenia radioaktywnego, biologicznego lub 
chemicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o potwierdzenie że: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i 
pozostają w mocy w okresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający, do urządzeń, zgodnie z wymogami producenta, posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu 
elektronicznego, które pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że  

− ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i 
przepięciami. 

− Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń 
zabezpieczających i alarmowych. 

− Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i przepięciami są : 
a) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami 

producenta. 
b) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania 

odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.  
Odpowiedź: Ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane przesz przeszkolony personel, zgodnie z zaleceniami  
producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego obejmującego rok produkcji sprzętu. 
Odpowiedź: Wykaz sprzętu elektronicznego zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ. Zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny 
o wartości jednostkowej równej bądź większej niż 3.500,00 zł został wyprodukowany od 2010 r. 

4. W przypadku braku takiej możliwości, prosimy o podanie wieku najstarszego sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VI.3. 

5. Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej.  
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest ubezpieczenie danych, tylko sprzętu, który takie dane przechowuje.  

6. W odniesieniu do zapisu na stronie nr 16 SIWZ „Zakres ubezpieczenia” - wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują postanowienia OWU 
Wykonawcy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności chyba, że Zamawiający wyraźnie włączył w SIWZ dane ryzyko/ koszty do zakresu 
ochrony.  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.1. 
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7. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia z 30% do 20% 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

VII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki 
Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi  przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.1. 

2. Prosimy o potwierdzenie lub wskazanie różnic w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przedstawionej w oparciu o SIWZ w okresie 
ostatnich trzech lat.  
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i 
podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparciu 
o informacje zawarte w SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

3. Prosimy o podanie rodzaju i wielkości obowiązujących w poszczególnych  latach franszyz. 
Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne na lata 2018 – 2020 określone zostały w SIWZ i w składających się na nią załącznikach. 

4. Prosimy o podanie głównych przyczyn szkód oraz ich charakteru – szkody rzeczowe oraz osobowe, 
Odpowiedź: Większość szkód zgłaszanych do ubezpieczyciela dotyczyła szkód rzeczowych z ryzyka OC z tytułu zarządzania 
i administrowania drogami w związku z nieodpowiednim stanem technicznym dróg powiatowych. 

5. Prosimy o informację czy liczba szkód obejmuje wyłącznie liczbę wypłaconych odszkodowań czy całkowitą liczbę zgłoszonych roszczeń? 
Odpowiedź: Podana liczba szkód obejmuje liczbę wypłaconych odszkodowań. 

6. Prosimy o informację, czy podana szkodowość jest w ujęciu „data wydarzenia się szkody”, czy w ujęciu „data wypłaty odszkodowania”?  
Odpowiedź: Podana szkodowość jest w ujęciu „data wypłaty odszkodowania”. 

7. Prosimy o podanie liczby zgłoszeń szkód dla których odmówiono wypłaty odszkodowania.   
Odpowiedź: Wszystkie raporty szkodowe od ubezpieczycieli zawierają tylko informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 

8. Prosimy o podanie liczby wychowanków jednostek oświatowych.  
Odpowiedź: Liczba wychowanków jednostek oświatowych to 3333 uczniów, natomiast liczba miejsc w powiatowych jednostek 
opiekuńczo-wychowawczych to 64. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, 
motorowodnych, lotniczych. 
Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego w pytaniu zakresu. 

10. Prosimy o przekazanie wykazu szkód, także zamkniętych bez wypłaty wraz z następującymi informacjami:  

• data zdarzenia,  

• data zgłoszenia, 

• wartość wypłaconego odszkodowania, 

• wartość zawiązanej rezerwy. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VII.7. 

11. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą:  

• oczyszczalnia ścieków,  

• usługi dostarczanie wody, 

• usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji. 
Odpowiedź: Przedmiotu działalności Zamawiającego nie stanowią wskazane w pytaniu obiekty. 

12. Jeżeli tak prosimy o podanie: jaka jest długość sieci wodociągowej? Jaka jest długość sieci kanalizacyjnej?  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VII.11. 

13. Prosimy o udzielenie informacji jakie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzą w administrowanie Powiatu?  
Odpowiedź: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ. 

14. Czy w skład wszelkich  nieruchomości wchodzących w administrowanie Powiatu wchodzą budynki komunalne mieszkalne? 
Odpowiedź: W skład nieruchomości wchodzących w administrowanie Powiatu nie wchodzą budynki komunalne mieszkalne. 

15. Jeżeli tak, prosimy o  wykaz nieruchomości wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VII.14. 

16. Dla Ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej w ramach podlimitu OC Powiatu Poznańskiego będzie potwierdzone osobną polisą - prosimy o zmianę warunków OPZ. Jeżeli 
zostanie wystawiona odrębna polisa, to będzie ona stanowiła dodatkowa sumę ubezpieczenia, zatem  proponujemy odstąpienie od 
wystawiania dodatkowej polisy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

VIII. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW , AC ASSISTANCE, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o zmianę zapisu „brak potrąceń amortyzacyjnych dla części zamiennych przy wycenie kosztów naprawy” z zakresu 
ubezpieczenia AC na:  
Propozycja: Ubezpieczyciel odstępuje od naliczania zużycia technicznego , o którym mowa w § 17 ust 4 pkt 4 a OWU AC/KR dla flot 
samochodowych w zakresie: 

− Akumulatorów 

− elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) 
Tym samym zużycie techniczne będzie naliczane wyłącznie na następujących elementach : 

− ogumienie 

− elementy cierne układu hamulcowego (klocki , szczęki , tarcze, bębny) 

− elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk) 
W sytuacji, gdy Ubezpieczony jest w stanie udokumentować wymianę danego elementu (np.: na podstawie faktury) fakt ten będzie 
brany pod uwagę przy określaniu stopnia zużycia technicznego wymienionego elementu (data wymiany, przebieg) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

2. Prosimy o informację na temat sum ubezpieczenia ujętych w wykazie pojazdów czy pochodzą one z aktualnych polis czy zostały 
urealnione na potrzeby przetargu? Dodatkowo jak przewidują Państwo spadek sum ubezpieczenia w kolejnych 2 latach ubezpieczenia? 
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Odpowiedź: Podane sumy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zostały przygotowane na potrzeby niniejszego przetargu. Stosowne 
spadki sum ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą zawarte we wniosku o wznowienie polis na następny okres ubezpieczenia. 

3. Prosimy o informację czy Klient do tej pory w ryzyku AC miał wprowadzone franszyzy redukcyjne, integralne bądź udział własny. Jeżeli 
tak to proszę o informację w jakiej wysokości? 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i 
podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie o informacje zawarte w 
SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

4. Prosimy o przesłanie zaświadczeń o szkodowości klienta odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Odpowiedź: Wykaz szkodowości odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. Ile w bieżącym roku ubezpieczali Państwo pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego? 
Odpowiedź: W bieżącym roku, do dnia 30 września 2017 r., Powiat Poznański ubezpieczał 23 pojazdy, co do których sąd orzekł 
przepadek na rzecz Powiatu. Na bieżąco odbywa się demontaż tych pojazdów i na dzień 30 września za wyjątkiem 1 sztuki wszystkie 
pojazdy zostały zdemontowane. 

6. Z zakresu ubezpieczenia AC proszę o wyłączenie szkód w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

7. Proszę o zmianę terminu dokonania oględzin w likwidacji szkód z 3 dni roboczych na „w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych rzeczoznawców” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

8. W zakresie ASS wariant podstawowy przy pokryciu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego proszę o wprowadzenie limitu w przypadku 
awarii - maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia  oraz po wypadku gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia - 
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 

9. W zakresie ASS wariant rozszerzony  przy pokryciu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego proszę o wprowadzenie limitu w przypadku 
awarii - maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia  oraz po wypadku gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia - 
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

10. W zakresie ASS wariant rozszerzony  przy pokryciu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku awarii proszę o zmianę limitu 
dni z 7 na 5. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

11. Proszę o odstąpienie od ubezpieczania w zakresie ASSiSTANCE pojazdu IVECO IS35CI2AA o nr rej PO 7M248. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

12. Proszę  o odstąpienie od ubezpieczania w zakresie ASSISTANCE rozszerzony tj. zmianę ASSISTANCE na wariant podstawowy dla pojazdu 
VW Transporter  o nr rej PZ 170AC. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

13. Proszę o podanie ładowności pojazdu o nr rej PO 533RE. 
Odpowiedź: Ładowność przedmiotowego pojazdu wynosi 815 kg. 

14. W przypadku gdy ładowność pojazdu o nr PO 533RE jest wyższa niż 800 kg proszę o zmianę ASSISTANCE na wariant podstawowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

15. Proszę o podanie ładowności pojazdu o nr rej PO 9U037. 
Odpowiedź:. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie II.2. 

16. W przypadku gdy ładowność pojazdu o nr PO 9U037 jest wyższa niż 800 kg proszę o zmianę ASSISTANCE na wariant podstawowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

17. Proszę o podanie ładowności pojazdu o nr rej PO 1H236. 
Odpowiedź:. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie II.2. 

18. Proszę o podanie ładowności pojazdu o nr rej PZ 256HU. 
Odpowiedź: Ładowność przedmiotowego pojazdu wynosi 1700 kg. 

19. Proszę o informację czy rozdrabniacze EKOMA są w zabudowie naczepy czy są to maszyny stacjonarne? 
Odpowiedź: Rozdrabniacze EKOMA są w zabudowie naczepy. 

20. W przypadku gdy rozdrabniacze EKOMA  to maszyny stacjonarne proszę o wyłącznie ich z ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie VIII.19. 

21. Czy minitraktor Husqvarna Twin CTH 220 był do tej pory ubezpieczany w zakresie autocasco? 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego 
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie 
o informacje zawarte w SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

22. Proszę o odstąpienie od ubezpieczenia w zakresie autocasco minitraktora Husqvarna Twin CTH 220. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

23. Prosimy o usunięciu z zakresu ubezpieczenia Auto Casco zapisu: „naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów 
Ustawy prawo o ruchu drogowym mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową 
wypłaty odszkodowania„ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą. 

24. Proszę o wyłączenie z obligatoryjnych zapisów klauzuli warunków i taryf. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

25. Czy jakiekolwiek pojazdy są w leasingu, jeśli tak proszę o podanie nazw leasingów przy poszczególnych pojazdach? 
Odpowiedź: Obecnie w posiadaniu Zamawiającego nie ma żadnych pojazdów w leasingu. 
 

IX. W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub 
drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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2. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych. 

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego 
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie o informacje zawarte w 
SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz 
lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem szkód powstałych w budowlach (w tym 
obiektach małej architektury, ogrodzeniach, drogach, chodnikach, boiskach, urządzeniach stanowiących wyposażenie parków i 
skwerów, słupach oświetleniowych, lampach, barierkach, znakach itp.), na terenie Powiatu. 
Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje wszystkie wskazane w pytaniu obiekty. 

4. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego, szyb i 
innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2018-2020, jeżeli nie, prosimy o 
wskazanie jakie  mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną  oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały 
miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości. 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego 
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie o informacje zawarte w 
SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty 
ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic. 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego 
i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie o informacje zawarte w 
SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

6. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego 
ubezpieczenia szyb oraz odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2018–2020. Wykonawcy winni przygotować oferty w oparcie 
o informacje zawarte w SIWZ, sporządzonej na potrzeby tego postepowania. 

7. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach 
ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody 
które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 
Odpowiedź: Nie wystąpiły wskazane w zapytaniu szkody. 

8. Wzór umowy par 9 ust 3 – wnosimy o wykreślenie w całości niniejszego ustępu (kary umowne) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

9. Prosimy o informację czy limity wskazane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla ryzyk w nich wymienionych. 
Odpowiedź: Limity wskazane w klauzulach są wspólne dla ryzyk w nich wymienionych. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne 
warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.1. 
 

X. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, 
kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu. 
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do rozbiórki, kioski, budki, obiekty niezwiązane trwale z 
podłożem oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu, tylko pustostany i budynki wyłączone z eksploatacji. Opis 
zgłaszanego do ubezpieczenia mienia zawarty został w załączniku do niniejszego pisma. 

2. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
Odpowiedź: Wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź.  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.10. 

4. Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze 
studzienek wod.-kan.  
Odpowiedź: Od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły zalania. 

5. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi. 
Odpowiedź: W przedmiocie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się drogi wewnętrzne, dojazdowe 
do niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu. 

6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości. 
Odpowiedź: Wartość dróg zgłoszonych do ubezpieczenia została podana w załączniku nr 5 do SIWZ. Zgłoszone drogi są drogami 
wewnętrznymi, dojazdowymi do danej jednostki organizacyjnej, do ubezpieczenia zostały zgłoszone jako element infrastruktury. 

7. Prosimy o udostępnienie wykazu mostów, przepustów i wiaduktów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w ryzyku od 
ognia i innych zdarzeń losowych, ze wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu. W miarę 
możliwości, bardzo prosimy o przesłanie zdjęć oraz mapy z zaznaczonymi lokalizacjami mostów. 
Odpowiedź: Wykaz mostów, przepustów i wiaduktów (ze wskazaniem lokalizacji oraz szacunkowej wartości) stanowi załącznik  do 
SIWZ. Opis konstrukcji, informacja o długości przęseł, mapy z zaznaczonymi lokalizacjami mostów oraz zdjęcia mogą być 
udostępnione po podpisaniu umowy na wniosek wybranego Wykonawcy. 

8. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (klauzula A12) – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez 
wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
9. Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych (klauzula A12) w następujący sposób: zmiana ostatniego 

zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania środka trwałego, wypłata odszkodowania następuje wg wartości 
rzeczywistej tego przedmiotu." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

10. Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych (klauzula A12) następującego zdania: "W 
odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej". 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

11. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przewrócenie się drzew, kominów 
lub innych wysokich konstrukcji - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali na skutek upadku drzew, masztów, 
dźwigów, kominów lub innych budowli, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie 
ponosi odpowiedzialności (Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). Proponujemy limit w wysokości 50 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

12. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w wysokości 500 000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

13. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka śnieg, lód –szkód na skutek naprzemiennego 
zamarzania śniegu/lodu. Proponujemy limit w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

14. Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia w ramach klauzuli 
ubezpieczenia prac budowlano-montażowych. Jaka jest wartość tych inwestycji? 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr V.21. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 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 prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów 
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź: Zakres przedmiotowego ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku ze wskazanymi 
w zapytaniu obiektami. 

16. Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację: 

− Jaka jest wartość biogazowni? 

− Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni? 

− Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wskazanego w zapytaniu obiektu, nie będzie on więc stanowił przedmiotu ubezpieczenia. 

17. Prosimy o podanie przyczyn szkód o jednostkowej wartości powyżej 10 000,00 zł. 
Odpowiedź: Wszystkie raporty szkodowe od ubezpieczycieli zawierają tylko informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 

18. W związku z huraganem jako miał miejsce w dniu 11-08-2017 r. prosimy o udzielenie informacji o ilości, i wartości szkód w 
przedmiotach zgłoszonych do ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem lasów. 
Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone szkody związane z zaistniałym zdarzeniem. 

19. Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia poz. 94 – lasy powiatu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

20. Prosimy o informację czy Zamawiający ubezpieczał w poprzednich latach przedmiot – lasy powiatu, obiekty mostowe oraz czy 
załączona do SIWZ szkodowość obejmuje szkody w tych przedmiotach.   
Odpowiedź: We wskazanym zakresie nie zostały zgłoszone żadne szkody. 

21. Prosimy o zmianę treści zapisów dotyczących katastrofy budowlanej poprzez wykreślenie słów: „jak również za te które powstały w 
ubezpieczonym budynku/lokalu na skutek katastrofy budowlanej budynków sąsiadujących”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

22. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o informację dotyczącą stanu technicznego budynków/lokali sąsiadujących z 
budynkami/lokalami zgłoszonymi do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Budynki/lokale sąsiadujące z budynkami/lokalami zgłoszonymi do ubezpieczenia, nie są przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

23. Prosimy o informację dotycząca całkowitej sumy ubezpieczenia dla budowli zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko z 
limitem 500 000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.2. 

24. Prosimy o informację o całkowitej sumie ubezpieczenia infrastruktury drogowej zgłoszonej do ubezpieczenia z limitem w wysokości 1 
000 000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr V.7. 
 

XI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

W zapisie: „Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od 
Ubezpieczającego szkody, a w szczególności spowodowane przez (..)”, prosimy o dopisanie sformułowania:  
poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano". 
Obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, nie będziemy w stanie złożyć oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 
Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy, to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia. 
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Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uregulowania zawarte w SIWZ odbiegałyby na niekorzyść Zamawiającego, w stosunku do warunków 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W takim wypadku zastosowania znajdą postanowienia korzystniejsze dla 
Zamawiającego 

 
XII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające 
świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie 
takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Ochroną nie są obejmowane wskazane w zapytaniu obiekty. Nie jest również planowane w okresie ubezpieczenia 
rozpoczęcie działalności w tym zakresie. 

2. W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że 
ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich 
pokazów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje wskazanych w zapytaniu imprez w inny sposób niż korzystając z firmy profesjonalnie się tym 
zajmującej. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez 
związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VII.9. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi 
jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 
Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego w pytaniu zakresu. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że organizacja pokazów sztucznych ogni będzie powierzana profesjonalnym podmiotom zawodowo 
trudniącym się tego rodzaju działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr XII.2 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych 
w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych 
w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.13. 

8. Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie 
poniższych informacji: 
a) Gdzie się znajduję – adres 
b) Od kiedy funkcjonuje 
c) Na jak dużym obszarze 
d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 
e) rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne) 
f) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.13. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowę zawarto, 
wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: Przewidywane zmiany umowy oraz tryb ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 4.1. do SIWZ. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany Umowy w stosunku do warunków określonych w ofercie polegające na: 
a) zmianie liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, 

przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji, 
b) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych w zakresie ubezpieczenia OC będą wymagać zgody obu 

stron. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o potwierdzenie, że zakres działalności objętej ochroną nie 
ulegnie zmianie, a w odniesieniu do lit. b) – że dotyczy to wyłącznie przepisów bezwzględnie obowiązujących.  

Odpowiedź: Przewidywane zmiany umowy oraz tryb ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 4.1. do SIWZ. 
12. Odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - prosimy o 

informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr I.1. 
 

XIII. Ubezpieczenie komunikacyjne, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o wydzielenie ubezpieczeń komunikacyjnych jako osobnej części zamówienia, odrębnej od pozostałych ubezpieczeń oraz 
dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w prowadzonym postępowaniu.  
Brak podziału zamówienia na części zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto 
podział zamówienia na części powodowałby dla Zamawiającego nadmierne koszty realizacji zadania czego można uniknąć 
z uwagi na  korzystniejszą cenowo kalkulację składek ubezpieczeniowych przez wykonawców w przypadku kalkulacji całości 
zadeklarowanych ryzyk ubezpieczeniowych. 

2. W ubezpieczeniu Assistance, prosimy o wprowadzenie franszyzy kilometrowej 25 km od siedziby Ubezpieczonego dla pojazdów 
powyżej 10 roku eksploatacji. Dotyczy zarówno wariantu podstawowego jak i rozszerzonego. Jest to warunek konieczny dla złożenia 
przez nas oferty ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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3. W wariancie rozszerzonym Assistance prosimy o modyfikację zapisu „maksymalny limit holowania na terenie RP – bez limitu” na 

„maksymalny limit holowania na terenie RP – bez limitu w przypadku wypadku, w przypadku awarii do 300 km”. Jest to warunek 
konieczny dla złożenia przez nas oferty ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

4. W wariancie rozszerzonym Assistance prosimy o modyfikację zapisu: „holowanie z miejsca wypadku lub awarii poza terytorium RP – 
maksymalny limit holowania nie może być mniejszy niż 1000 km” na „holowanie z miejsca wypadku lub awarii poza terytorium RP w 
przypadku unieruchomienia mającego miejsce nie dalej niż 200 km od granicy RP – holowanie do siedziby Ubezpieczonego, stacji 
obsługi albo celu podróży, o ile dystans holowania nie jest wyższy niż odległość do miejsca siedziby Ubezpieczonego. W przypadku 
unieruchomienia mającego miejsce dalej niż 200 km do granicy RP holowanie do najbliższej stacji obsługi”. Jest to warunek konieczny 
dla złożenia przez nas oferty ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

5. W wariancie rozszerzonym Assistance, prosimy o modyfikację zapisu: „pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej 
do 7 dni w razie awarii, do 10 dni w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia 
od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.” na „pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 5 dni w razie awarii, 
do 10 dni w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca 
zamieszkania Ubezpieczonego, a w przypadku zdarzenia poza terytorium RP do 3 dni”. Jest to warunek konieczny dla złożenia przez 
nas oferty ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

XIV. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Prosimy o przekazanie szczegółowej listy szkód ze wskazaniem przyczyn i wartości jednostkowych. 
2. Odpowiedź: Wszystkie raporty szkodowe od ubezpieczycieli zawierają tylko informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej wartości (ze wskazaniem tej wartości). 

Odpowiedź: Lokalizacją o najwyższej wartości, w wysokości ok. 32.200.000,00 zł, jest siedziba Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo. 

4. Prosimy o informację czy wystąpiły w ostatnich 10 latach szkody z tytułu powodzi. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.10.    

5. Prosimy o wykreślenie klauzuli odstąpienia od zasady proporcji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

6. Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

7. Prosimy o wykreślenie klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

8. Prosimy o uzupełnienie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji o wymóg odłączenia mediów w miejscach wyłączonych z 
eksploatacji oraz wymóg ogrodzenia i dozorowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

9. Prosimy o uzupełnienie klauzuli terroryzmu o wyłączenie szkód biologicznych, chemicznych i jądrowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgoda na zaproponowaną zmianę. 

10. Prosimy o informację o wysokości prowizji brokerskiej. 
Odpowiedź: Prowizja brokerska nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.  

11. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy (Załącznik 4.1) §9 ust. 3. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmiane. 

 

XV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (OC), otrzymane w dniu 

02.10.2017 r. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w zakresie OC działalności opartych o trigger loss occurrence z 
potwierdzeniem, że za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia, a umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Dopuszczalny trigger, jak również definicje szkód osobowych i rzeczowych zostały określone w opisie przedmiotu 
zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. 

13. Prosimy o wyłączenie zastosowania względem ubezpieczeń OC klauzuli warunków i taryf w przypadku doubezpieczania sumy 
gwarancyjnej w szczególności po szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że szkody objęte ubezpieczeniem OC opisanym w pkt 5b – OC zarządcy dróg będą wyłączone z ochrony z 
zakresu pkt 5a. 
Odpowiedź: Szkody objęte ubezpieczeniem OC opisanym w pkt 5b załącznika nr 1 do SIWZ – OC zarządcy dróg będą wyłączone z 
ochrony z zakresu pkt 5a tego załącznika. 

15. Prosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli zgodnie z którą istniałaby możliwość rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia w przypadku przekroczenia szkodowości powyżej 60% liczonej dla każdej lini ubezpieczeń odrębnie (szkodowość 
stosunek wypłaconych odszkodowań i zgłoszonych rezerw do składki zarobionej w bieżącym okresie rozliczeniowym). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 

XVI. W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń, otrzymane w dniu 02.10.2017 r. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze 
stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie 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, 
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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 w pierwszy okresie ubezpieczenia wskaźnik szkodowości określony na dzień 31.01.2019r. (liczony jako suma odszkodowań i 
założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 50%, gdzie przez składkę 
zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość 

4) pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 
5) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk 

ubezpieczeniowych.  
6) zmiana ryzyka (zmiana dotychczasowej technologii, rozbudowa, przebudowa zakładu, wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 

10%). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

2. Prosimy o udzielenie informacji na temat stanu technicznego budynków. 
Odpowiedź: Informacje na temat stanu technicznego budynków zawarte zostały w załączniku do niniejszego pisma. 

3. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i 
stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach 
zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że: 

− maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródła zasilania, 

− gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdujące się w magazynowanym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.9.  

4. Prosimy o potwierdzenie, że pękania mrozowe dotyczą tylko wewnętrznych instalacji.  
Odpowiedź: Zgodnie z definicją pękania mrozowego, która jest zawarta w pkt 1 ust. 9.5 załącznika nr 1 do SIWZ, dotyczącym 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ochroną objęte są również instalacje klimatyzacyjne, które mogą 
występować także jako instalacje zewnętrzne. Wobec tego nie dotyczą tylko instalacji wewnętrznych. 

5. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego 
i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
Zamawiającego o podanie dat ostatnich przeglądów. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

− przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 

− sprzętu i systemów przeciwpożarowych; 

− instalacji elektrycznej i odgromowej; 

− instalacji gazowej; 

− przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

− instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

− instalacji ciśnieniowych; 

− urządzeń dźwigowych. 
Odpowiedź: W posiadaniu Zamawiającego są przeglądy wskazane w zadanym pytaniu, nie jest jednak przewidziane ich 
udostępnienie. 

6. Prosimy o wykaz dróg uwzgledniający kategorię, wartość, rodzaju nawierzchni oraz stan techniczny. 
Odpowiedź: Przedmiotowy wykaz zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ, w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami. W wykazie nie podano wartości poszczególnych rodzajów dróg, ponieważ 
drogi te nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

7. Prosimy o podanie faktycznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr III.2. 

8. Prosimy o padanie wartości kolektorów słonecznych (solarów) - oraz wykaz lokalizacji w który są zainstalowane. 
Odpowiedź: Wartość urządzeń solarnych oraz ich lokalizacja została podana w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym wykaz majątku 
(poz. 38 i 83). 

9. Prosimy o podanie planowanych inwestycji na lata 2018-2020 (wartość, krótki opis inwestycji). 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr V.21. 

10. Prosimy o ograniczenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula A11 sprzętu przenośnego dotyczy szkód powstałych na terenie RP. 
Odpowiedź: Klauzula A11 dotyczy szkód powstałych na terenie Europy. 

12. Prosimy o doprecyzowanie klauzuli A14 odstąpienia od zasady proporcji poprzez rozszerzenie o zapis „wartość przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

13. Czy zamawiający wraża zgodę na zmianę treści klauzuli A21 na:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 20.000 zł na dzień jej powstania, 
Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, 
sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 
a) datę sporządzenia protokołu 
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
c) datę wystąpienia szkody 
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia  
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
g) szacunkową wartość szkody  
h) dokumentację fotograficzną. 
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Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela 
oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 

− protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

− faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 

− kosztorys naprawy, 

− inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.  
Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczyciela faktu wystąpienia szkody, a w 

przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji; 
b)  nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie 

okaże się niezasadne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr VII.9. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa nie ma obejmować świadczenia opieki 
medycznej.  
Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego w zapytaniu zakresu. 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści definicji szkody osobowej na: 
szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które 
mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści definicji szkody rzeczowej na: 
szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które 
mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych z przeniesienia HIV. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli reprezentantów oraz warunków i taryf z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

20. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli B2 Funduszu prewencyjnego na: „Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego 
dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie …………. PLN /słownie PLN: …………./ dla …………. w okresie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie 
zaakceptowany przez Wykonawcę a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane 
zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

21. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załącznika z wykazem pojazdów. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie I.3. 

22. Prosimy o informację, czy pojazdy z pozycji 16 i 17 załącznika nr 6 do SIWZ są pojazdami samobieżnymi? 
Odpowiedź: Przedmiotowe pojazdy są pojazdami samobieżnymi. 

23. Czy zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny w ubezpieczeniu NNW obejmuje teren Europy? 
Odpowiedź: Zakres terytorialny w ubezpieczeniu NNW obejmuje teren Europy. 

24. Czy zamawiający potwierdza, że klauzule obligatoryjne oraz fakultatywne z adnotacją „Dotyczy: wszystkich ryzyk” zawarte w pkt 7 
„Klauzule do SIWZ” nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych? W przypadku braku potwierdzenia proszę o wskazanie, które z klauzul 
zawartych w pkt 7 odnoszą się ubezpieczeń komunikacyjnych? 
Odpowiedź: Wykaz klauzul obligatoryjnych oraz fakultatywnych przyporządkowanych do ubezpieczeń komunikacyjnych zawarty 
został w załączniku nr 1 do SIWZ, w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych. W odniesieniu do klauzuli niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie wprowadzono wyjątek dotyczący szkód kradzieżowych o następującej treści: Wyjątek stanowią szkody 
kradzieżowe. W przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono 
przestępstwo powiadomić niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń: policję oraz Ubezpieczyciela przy 
czym w przypadku kradzieży powiadomienie Wykonawcy powinno nastąpić nie później niż w terminie 48 godzin od powzięcia 
informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń. 

25. Czy zmawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu Autocasco, które 
miały miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

26. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie udziału własnego w wysokości 10% odszkodowania w ubezpieczeniu Autocasco w 
przypadku szkód kradzieżowych zaistniałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

27. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 300,00 zł w ubezpieczeniu Autocasco? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

28. Czy zamawiający wyraża zgodę na zniesienie zapisu w warunkach Autocasco „naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem 
przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym mówiących o przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub 
odmową wypłaty odszkodowania”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

29. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w pkt. 3 „Zasady zawierania umów”: 
„3.2. Odpowiedzialność cywilna 
- pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem 
rejestracji” 
zapisem: 
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„3.2. Odpowiedzialność cywilna 
- pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem 
rejestracji, jednak nie wcześniej niż nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczyciela”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

30. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w pkt. 3 „Zasady zawierania umów”: 
„3.3. Autocasco (AC) 
- pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy 
- pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem 
zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
- dodatkowe wyposażenie samochodów (np. Radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez 
naliczania dodatkowej składki 
- przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Autocasco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz 
zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie 
do ubezpieczenia bez dokonania oględzin.” 
zapisem: 
„3.3. Autocasco (AC) 
- pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, jednak nie wcześniej niż 
nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczyciela, 
- pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem 
zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
- dodatkowe wyposażenie samochodów (np. Radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez 
naliczania dodatkowej składki 
- przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Autocasco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz okazania 
dotychczasowej polisy. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia następuje na podstawie dokonania 
oględzin ubezpieczanego pojazdu (dokumentacji zdjęciowej pojazdu), a w przypadku pojazdów fabrycznie nowych na podstawie 
faktury zakupu.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

31. Czy zamawiający potwierdza, że przedstawiony przebieg ubezpieczenia obejmuje wszystkie pojazdy zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: Przedstawiony przebieg ubezpieczenia obejmuje wszystkie pojazdy zawarte w SIWZ. 

32. Czy zamawiający wyraża zgodę na zniesienie zapisu w pkt 4 „Likwidacja szkód”: 
„2. oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku braku 
oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Wykonawcę lub warsztat dokonujący naprawy, 
3. zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie 
informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony, 
4. kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego oraz brokera uczestniczącego w likwidacji 
szkody.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

33. Prosimy o podanie ładowności oraz dmc dla pojazdu PO7M248 IVECO 
Odpowiedź: Ładowność pojazdu o nr rej. PO7M248 wynosi 764 kg, natomiast dopuszczalna masa całkowita wynosi 3500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 
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Załącznik 

 

Szkodowość 

 

Rodzaj ubezpieczenia 

2017 

Ilość szkód zgłoszonych Wartość szkód wypłaconych Wartość rezerw 

Ogień i żywioły 7 36 527,07 zł 7 687,48 zł 

Kradzież z włamaniem i rabunek, 

kradzież zwykła 
- - - 

Sprzęt elektroniczny 1 1017,1 zł - 

Szyby od stłuczenia - - - 

OC delikt z rozszerzeniami, OC 

zarządcy dróg 
19 28 823,62 zł 40 123,28 zł 

OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
2 1 320,00 zł - 

Autocasco 7 23 775,00 zł - 

Assistance - - - 

RAZEM 36 91 462,79 zł 47 810,76 zł 

 

Wykaz pustostanów 
 

Mienie 

Pozycja w załączniku nr 
5 do SIWZ 

stanowiącego wykaz 
budynków i budowli 

Zabezpieczenie 
terenu 

Konserwacja 
maszyn i 
urządzeń 

Stan gaśnic i 
zabezpieczeń 

ppoz. 

Stan 
techniczny 

Usunięcie z urządzeń 
wodno-

kanalizacyjnych 
wody, innych cieczy 

oraz pary 

Mienie Powiatu Poznańskiego:  

Dom Dziecka Kórnik-Bnin, 
ul. Błażejewska 63 - 
Budynek socjalno-bytowy 
AGATKA 

Poz. 72 - wyłączony z 
eksploatacji. Obecnie 
nie ma planów co do 
przyszłości budynku. 

TAK Budynek jest 
opróżniony 

TAK Budynek jest w 
złym stanie 

technicznym. 

TAK 

Mienie Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego:  

Lokale nr 1, 2, 5 i 6 w 
budynku przy ul. 
Poprzecznej 8 w 
Owińskach 

Poz. 2 -  lokale 
wyłączone z 
eksploatacji.  

Obecnie nie ma planów 
co do przyszłości lokali. 

NIE.  
Lokale są 

zabezpieczone 
przed wejściem 
osób trzecich. 

Lokale są 
opróżnione 

Nie dotyczy Lokale są w 
złym stanie 

technicznym. 

TAK 

Lokal nr 2 w budynku 
przy ul. K. Odnowiciela 26 
w Pobiedziskach 

Poz. 9 - lokal stanowi 
pustostan.  

Zamawiający planuje 
sprzedaż lokalu. 

TAK Lokal jest 
opróżniony 

Nie dotyczy Lokal jest w 
dobrym stanie 
technicznym. 

TAK 

Lokal nr 5 w budynku nr 
16 w Przebędowie 

Poz. 17 - lokal stanowi 
pustostan. 

Zamawiający planuje 
sprzedaż lokalu. 

NIE.  
Lokal jest 

zabezpieczony 
przed wejściem 
osób trzecich. 

Lokal jest 
opróżniony 

Nie dotyczy Lokal jest w 
stanie 

dopuszczonym 
do 

eksploatacji. 

TAK 

 
 Informacja dotycząca stanu technicznego nieruchomości Powiatu Poznańskiego 

Adres nieruchomości Informacje dotyczące stanu technicznego 

Starostwo Powiatowe - 
Jackowskiego 18 w Poznaniu 

Budynek w dobrym stanie technicznym. Nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja 
elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są nie 

użytkowane.   

Starostwo Powiatowe – 
Słowackiego 8 w Poznaniu 

Budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. 
Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. 

Poddasza są nie użytkowane. 

Starostwo Powiatowe – 
Zielona 8 w Poznaniu 

Budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. 
Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. 

Poddasza są nie użytkowane. 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Elementy drewniane budynku są odpowiednio zaimpregnowane, nie ma dokumentacji dotyczącej 
zaimpregnowania w budynku pomocniczym. Budynek posiada instalację odgromową. Użytkowane jest 

poddasze w budynku głównym. Budynki gospodarcze są w złym stanie technicznym. 

Zespół Szkół w Mosinie W budynku nie występują elementy konstrukcyjne drewniane. Instalacja elektryczna jest odpowiednio 
odizolowana od konstrukcji palnej budynku. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasze jest nie 

użytkowane. W pomieszczeniach magazynowych składowany jest sprzęt sportowy, środki czystości.  

Dom Dziecka w Kórniku-
Bninie 

Jeden budynek „Agatka” wyłączony jest z eksploatacji, obecnie brak decyzji w zakresie prac remontowych. W 
budynkach są zabezpieczenia odgromowe. W magazynach składowana jest żywność, art. biurowe, szkolne, 

środki czystości, art. gospodarcze, odzież. 



16 

 

Zespół Szkół w Puszczykowie Budynki nie posiadają drewnianych elementów konstrukcyjnych. Instalacja elektryczna jest odpowiednio 
zabezpieczona. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie ma poddasza. W magazynach składowany 

jest sprzęt sportowy, gospodarczy.  

Zespół Szkół w Rokietnicy Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w 
odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. 

Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie występują użytkowane poddasza.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach 

Elementy konstrukcji drewnianej stropów są zaimpregnowane (wszystkie stropy są drewniane). Instalacje 
elektryczne są prawidłowo zabezpieczone. Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach przy 
Pl. Przemysława 7 i 11 na poddaszach są mieszkania. W magazynach składowana jest żywność. Ponadto dodać 

należy, że budynek przy Pl. Przemysława 9 jest budynkiem zabytkowym – obowiązują w nim inne normy 
p.pożarowe. 

Zespół Szkół w Kórniku Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w 
odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. 

Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza.  
Zespół Szkół w Bolechowie W budynkach nie ma drewnianych elementów konstrukcji. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób 

z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynki posiadają 
zabezpieczenia odgromowe. Brak poddaszy użytkowych. W magazynach składowane są krzesła, ławki szkolne, 

meble, sprzęt sportowy oraz materiały biurowe. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Mosinie 

Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja poprowadzona jest w 
odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. 

Budynki posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza. W magazynach 
składowane są pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. 

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu 

W obwodzie drogowym w Zamysłowie nie ma konstrukcji drewnianych, w obwodzie w Biskupicach jeden 
magazyn nie ma zaimpregnowanych konstrukcji drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w 
odpowiedni sposób. W obwodzie w Zamysłowie są zabezpieczenia odgromowe, w obwodzie w Biskupicach 

zabezpieczenia odgromowe są tylko dla instalacji elektrycznej. W obwodzie w Zamysłowie nie występuje 
poddasze, a w obwodzie w Biskupicach poddasze nie jest użytkowane. W magazynach składowane są maszyny, 

urządzenia, narzędzia oraz różne materiały do utrzymywania dróg.  

Dom Pomocy Społecznej w 
Lisówkach  

Drewniane elementy konstrukcyjne są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna jest odizolowana 
od konstrukcji palnej budynków. Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W budynkach są 

użytkowane poddasza. W magazynach są składowane art. spożywcze, przemysłowe, depozyty po mieszkańcach 
DPS, olej opałowy, sprzęt, wyposażenie, środki opatrunkowe, środki czystości.   

Zespół Szkół nr 2 w 
Swarzędzu 

Drewniane elementy konstrukcji dachu są zaimpregnowane. Instalacje elektryczne poprowadzone zostały w 
sposób zgodny z obowiązującymi normami. Szkoła posiada instalację odgromową. Poddasze w budynku jest nie 

użytkowane. W magazynach składowany jest sprzęt elektryczny użytkowany okazjonalnie, np. sprzęt 
nagłaśniający, oświetlenie sceny, meble używane w czasie egzaminów-pojedyncze ławki, scena, elementy 

konstrukcyjne sceny. Budynek gospodarczy na boisku szkolnym jest po remoncie w dobrym stanie 
technicznym.  

Zespół Szkół nr 1 w 
Swarzędzu 

Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w 
odpowiedni sposób. Budynek posiada zabezpieczenia odgromowe. Poddasze nie jest użytkowane.  

 Ośrodek Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy i 
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Kobylnicy 

Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w 
odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. 

Budynek posiada zabezpieczenia odgromowe. Poddasza nie są użytkowane.  

 

Informacja dotycząca stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa 

Adres nieruchomości Informacje dotyczące stanu technicznego 

Owińska, Poprzeczna 2a Obiekt zasilany kablem YKY 4x4 ze skrzynki elektrycznej znajdującej się w budynku przy ul. Poprzecznej 2. Brak 
instalacji odgromowej. 

Owińska, Poprzeczna 2b i 2c Budynek użytkowy (apteka i hala produkcyjna), konstrukcja murowana kamienno-ceglana. Dach – więźba 
drewniana w stanie dobrym. Instalacje elektryczna siłowa i oświetleniowa w stanie dobrym. Brak instalacji 

odgromowej. 

Owińska, Poprzeczna 8 Budynek mieszkalny – barak - konstrukcja mieszana z cegły i drewniana w złym stanie technicznym, brak 
informacji o zaimpregnowaniu. W budynku znajdują się 6 lokali, z czego 4 lokale są wyłączone z użytkowania. 

Przebędowo 9a/1 Budynek posiada jeden lokal mieszkalny, Brak jest instalacji odgromowej. 
Kórnik, ul. Śremska 7 Budynek mieszkalno-gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym, budynek posiada instalację odgromową. 

Stęszew, ul. Poznańska19 Budynek mieszkalno-użytkowy, w którym znajdują się 2 mieszkania i posterunek policji w pełni użytkowany. 

Kleszczewo, Bylin, ul. 
Sportowa 5 

Budynek mieszkalno-użytkowy, użytkowany tylko w części mieszkalnej (jeden lokal), budynek posiada instalację 
odgromową. 

Pobiedziska, ul. K. 
Odnowiciela 26 (lokale nr 2, 4 

i 5) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 3 lokali. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Pobiedziska, ul. Zawiła 3 
(lokal nr 5) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 1 lokalu. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 12 (lokal nr 2) Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 1 lokalu. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 14 (lokale nr 2 i 
6) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 2 lokali. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 15 (lokal nr 6) Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 1 lokalu. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 
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Przebędowo 16 (lokale nr 3, 4 
i 5) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 3 lokali. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 17 (lokale nr 2 i 
4) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 2 lokali. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 19 (lokale nr 3, 4 
i 6) 

Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 3 lokali. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Przebędowo 21 (lokale nr 2, 
3, 5, 6 i 7) 

Obecnie prowadzony jest remont dachu, którego zakończenie planowane jest na grudzień 2017 r. Ponieważ 
ubezpieczenie będzie realizowane od 2018r., poniższe informacje zawierają stan faktyczny już zakończeniu 

prac. 
Budynek, w którym znajdują się przedmiotowe lokale posiada strop drewniany, a dach pokryty jest blachą 

stalową ocynkowaną. Na poddaszu znajdują się 3 lokale mieszkalne. 

Przebędowo 24 (lokal nr 10) Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 1 lokalu. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Wiktorowo 7 (lokal nr 4) Skarb Państwa nie jest w całości właścicielem budynku, jest właścicielem 1 lokalu. Nieruchomością zarządza 
wspólnota mieszkaniowa. 

Pomarzanowice 11 (lokal nr 
1) 

Budynek mieszkalny niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym o konstrukcji drewnianej dachu, pokrytego 
papą. Budynek w dobrym stanie technicznym, budynek posiada instalację odgromową. 

Złotoryjsko, ul. Złotoryjska 16 Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, 
pokryta dachówką karpiówką. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, budynek posiada instalację 

odgromową. 
 

 


