nr sprawy ZP.271.36.W.2021

Dębica, 17.11.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie oferty na Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2022 r.

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia i zmiany dotyczące treści Zapytania ofertowego:

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w zapytaniu ofertowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
2. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli
znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia
odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają
zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które
zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w zapytaniu ofertowym określone zostały
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, linie kolejowe, drogi,
chodniki za wyjątkiem dróg i chodników wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje i nie będzie obejmować obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych
sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia
określonego w umowie ubezpieczenia;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkody powstałe wskutek
powolnego działania wilgoci pozostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zakresem ochrony nie
będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności
wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zakresem ochrony nie
będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia
odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
9. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na
zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z:
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków
identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
10. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
11. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku
naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez
Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
12. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową,
oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
13. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną w zakresie OC nie są objęte szkody podlegające pod
obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
14. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na
podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych,
limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu
ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zastosowanie ma
podlimit w ramach sumy gwarancyjnej (ogólnej, określonej dla zakresu podstawowego), a nie
odrębna suma gwarancyjna.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
16. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody rzeczowe będące
bezpośrednim następstwem oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury,
oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków – prosimy o potwierdzenie, że powyższe nie obejmuje
szkód (w tym również szkód w środowisku naturalnym) wynikających z powolnego, stopniowego,
systematycznego oddziaływania ww. czynników.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez drony lub inny
sprzęt latający.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
18. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe będą pokrywane w ramach sumy
ubezpieczenia oraz klauzuli kosztów dodatkowych (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk i sprzętu elektronicznego).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
19. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody związane z użyciem,
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac
rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
20. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy
o wprowadzenie następującego zapisu:
Ubezpieczony jest obowiązany do:
 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72
godzin,
 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z
pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie
wiadomości,
 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego”.
Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód
powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w poniższym brzmieniu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:
 prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z
pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego”.
21. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance (Obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów) - prosimy o zmianę poniższego zapisu:
Jest: Okres ubezpieczenia pojazdów włączanych do ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji
pojazdu.
Zmiana na: Okres ubezpieczenia pojazdów włączanych do ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
rejestracji pojazdu, pod warunkiem, że pojazd zgłoszony został do ubezpieczenia najpóźniej w dniu
rejestracji pojazdu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisów.
22. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance (Ubezpieczenie auto – casco) – prosimy o
zmianę poniższego zapisu:
Jest: W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład
Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego
i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone na Policji.
Zmiana na: W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład
Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i
kluczyków do pojazdu, jeśli utracone zostały w wyniku wyżej wymienionego zdarzenia, a zdarzenie
zostało zgłoszone na Policję. Pozostałe dokumenty takie jak: karta pojazdu, drugi komplet
kluczyków zostaną okazane do zakładu ubezpieczeń. Przez kradzież zuchwałą należy rozumieć
kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu ich przywłaszczenia, zastosował przemoc lub
groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) – zgodnej z definicją
zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę
obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z
dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie pod
pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na
zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej
konieczności, np. w celu udzielenia pomocy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisów.
23. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance (Ubezpieczenie auto – casco) – prosimy o
zmianę poniższego zapisu:
Jest: Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego
pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w
chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych
dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. – dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w
czasie akcji
Zmiana na: Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego
pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w
chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych
dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. – dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w
czasie akcji

Powyższe nie dotyczy szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie
nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Z zakresu ochrony wyłączona zostaje
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania celowego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisów.
24. Klauzule obligatoryjne – wymagane
Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu na
następujący:
strony umowy postanowiły, iż do ubezpieczenia przyjmuje się:
- każde miejsce związane z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością (w tym wszystkie
istniejące i przyszłe lokalizacje pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum
ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podjęcia w nich działalności);
- każde inne miejsce w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie za które
ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego,
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na
terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w
wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności liczony jest odrębnie
dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisów.
25. Klauzule obligatoryjne – wymagane
Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wyłączenie z klauzuli kosztów restytucji mienia przez
wyspecjalizowane podmioty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
26. Klauzule obligatoryjne – wymagane
Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit 100 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
27. Dotyczy zapisów umowy – prosimy o zmianę poniższego zapisu:
Jest: Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego
Mentor SA o każdym zgłoszonym roszczeniu odszkodowawczym w zakresie ubezpieczenia OC oraz
o każdej decyzji odszkodowawczej
Zmiana na: Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego
Mentor SA o każdym zgłoszonym roszczeniu odszkodowawczym w zakresie ubezpieczenia OC oraz
o każdej decyzji odszkodowawczej. Realizacja niniejszego wniosku nie może pozostawać w
sprzeczności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisów.
28. Prosimy o modyfikację formularza ofertowego:
Jest:
Rodzaj ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia / suma
gwarancyjna

Wysokość składki
ubezpieczeniowej rocznej
w zł

Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk – budynki;
906 500,00 zł
budowle; wyposażenie i
urządzenia oraz środki
niskocenne
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich
42 000,00 zł
ryzyk
Ubezpieczenie odpowiedzialności
500.000,00 zł na jeden i
cywilnej
wszystkie wypadki
Składka razem za ubezpieczenia mienia i OC

Zmiana na:
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk – budynki;
budowle; wyposażenie i
urządzenia oraz środki
niskocenne
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich
ryzyk
Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej

Suma ubezpieczenia / suma
gwarancyjna

Wysokość składki
ubezpieczeniowej rocznej
w zł

1 244 500,00 zł

42 000,00 zł
500.000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki

Składka razem za ubezpieczenia mienia i OC

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił skorygowany formularz ofertowy.

29. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 24.11.2021 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 24.11.2021 r.
do godz. 11.00. oraz zamieszcza aktualny raport szkodowości.

Tomasz Pyzia
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Dębicy
/-podpisano elektronicznie-/

