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    Łowicz, dnia 14 grudnia 2020 r. 
 
IZP.272.14.2020 

 
Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 

 
 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ wraz z modyfikacją treści SIWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Program 
kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków 
i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie 
funkcjonujących na lata 2021 – 2023, Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i 
odpowiedzialności cywilnej”. 
 
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapytaniami 

do treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie 
opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami 
służby zdrowia 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, 
a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. 
zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie 
technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, 
motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, 
motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
 
Pytanie nr 4 
W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy wprowadzenie 
następującego zapisu: 
„Ubezpieczony jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa 

drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania 

i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u ubezpieczonego”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem 
drogami wprowadza dodatkowy zapis: 

„Ubezpieczony jest obowiązany do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa 

drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 
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odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania 

i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u ubezpieczonego”. 

 
Pytanie nr 5 
Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg 
i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że stan dróg jest dobry, remonty są przeprowadzane stosownie do potrzeb. 
Przewidywany budżet na remonty dróg w okresie 3 lat wynosi 13 148 078,00 złotych. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania 
lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego 
(odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 

a) związanych z zarządzaniem drogami. 
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialność za czyste 
straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia 
lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc) 
związanego z zarządzaniem drogami. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie 
opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkam i 
służby zdrowia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, 
a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. 
zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, 
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych, lotniczych. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 
nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 
Pytanie nr 10 
Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko 
odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że  w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający nie planuje przejąć 
w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów. 
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Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył 
je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, 
drgania lub szkody będące następstwem tych działań, prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 
100 000 zł lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł 
w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące 
wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych działań. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności cywilnej do wysokości 200 000 zł dla odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych 
działań. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku 
z zarzadzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku 
z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
franszyzy integralnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 
200 zł. 
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy 
podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, 
gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o dopisanie w OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, iż wyłączona będzie również odpowiedzialność za 
szkody w wyniku niewypłacalności, wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, związane z zarządzaniem drogami oraz te, 
które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, iż wyłączona będzie 
również odpowiedzialność za szkody w wyniku niewypłacalności, wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
związane z zarządzaniem drogami oraz te, które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na 
względy słuszności. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia w OC, iż dotyczy wyłącznie terenu RP. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego pokrycia w OC dotyczy wyłącznie terenu RP. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z 
OC dróg. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i 
szkód z OC dróg. 
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Pytanie nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, 
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia 
(zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka 
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 
których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza 
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, 
sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - 
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych 
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane 
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie 
ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, 
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 
Pytanie nr 20 
Odnośnie OC za szkody w środowisku naturalnym – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie szkód 
powstałych ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że odnośnie OC za szkody w środowisku naturalnym ochrona dotyczy wyłącznie 
szkód powstałych ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone 
umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody 
wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 
 
Pytanie nr 22 
Dla kosztów wykonania przez Zamawiającego/ Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu 
roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność,…. Prosimy o wprowadzenie 
maksymalnego limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że dla kosztów wykonania przez Zamawiającego/Ubezpieczonego zarządzenia 
tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić 
odpowiedzialność (…), wprowadza maksymalny limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, o ile zgodnie 
z przepisami prawa można przypisać mu za nie odpowiedzialność. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, o ile 
zgodnie z przepisami prawa można przypisać mu za nie odpowiedzialność. 

 
Pytanie nr 24  
Odnośnie ryzyka OC za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek 
blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz 
nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego 
ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej 
do administrowanego budynku  - prosimy o wprowadzenie limitu dla jednego lokalu w wys. 100 tys. zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie maksymalnego limitu dla jednego lokalu w wysokości 100 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu OC obowiązuje, o ile w nowych 
lokalizacjach spełnione są określone przepisami prawa wymogi w zakresie ppoż. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu OC obowiązuje, o ile w nowych 
lokalizacjach spełnione są określone przepisami prawa wymogi w zakresie ppoż. 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada 
również za szkody: 
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1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez 

Ubezpieczonego, 
3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,  
4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
5) powstałe w wyniku utraty dokumentów,  
6) związane ze stosunkiem pracy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie 
odpowiada również za szkody: 

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez 

Ubezpieczonego, 
3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,  
4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
5) powstałe w wyniku utraty dokumentów,  
6) związane ze stosunkiem pracy. 

 
Pytanie nr 27 
Prosimy o potwierdzenie, że  odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub 
braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego 
(odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 
 a) związanych z zarządzaniem drogami. 
 Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialność za czyste 
straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia 
lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie 417¹ kc) związanego 
z zarządzaniem drogami. 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że  klauzula warunków i taryf nie dotyczy ubezpieczenia OC 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o wyłączenie poniższych zapisów: 
koszty wykonania przez Zamawiającego/Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu 
roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność, w tym przez złożenie 
do depozytu sądowego sumy pieniężnej w części proporcjonalnej do udziału ubezpieczyciela w świadczeniu 
odszkodowawczym. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione lub zostanie zwrócony depozyt, 
 Ubezpieczony jest      zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane sumy pieniężne w kwocie, 
w jakiej zostały wcześniej zapłacone. Limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia 
w okresie rocznego okresu ubezpieczenia, 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie maksymalnego podllimitu odpowiedzialności w ramach 
sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia dla kosztów wykonania przez Zamawiającego/ 
Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą 
Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej 
w części proporcjonalnej do udziału ubezpieczyciela w świadczeniu odszkodowawczym. Jeżeli zabezpieczenie 
roszczenia zostanie zwolnione lub zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie 
zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane sumy pieniężne w kwocie, w jakiej zostały wcześniej zapłacone. 
 
 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych: 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki (ile, prosimy o ich 
wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
w przypadku braku zgody prosimy o zmianę zakresu na flexa. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że posiada obiekty nieużytkowane dłużej niż 30 dni, które zgłasza do ubezpieczenia 
wykaz zgodnie z ankietami 1-13. Zamawiający nie wyraża zgody na ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego 
do rozbiórki. 
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Pytanie nr 2 
Prosimy o wskazanie czy w budynkach nieużytkowanych odłączone są media, czy są monitorowane, w jaki sposób są 
zabezpieczone, czy są przeznaczone do sprzedaży czy też do zagospodarowania w inny sposób. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że media podłączone są w Budynku szkolnym oraz budynku zajęć technicznych 
w Zdunach, w pozostałych budynkach nieużytkowanych media są odłączone.  Budynki zabezpieczone 
są w sposób uniemożliwiający dostanie się do ich środka osobom postronnym: zamki w drzwiach, zamknięte 
okna itd. Budynki przeznaczone są do zagospodarowania w inny sposób.  
 
Pytanie nr 3 
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę wartości na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających 
takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis stanu technicznego budynków i budowli znajduje się w ankietach 
nr 1-13 do SIWZ. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie 
za wyjątkiem sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 6 oraz w jednostce Dom Pomocy Społecznej "Borówek": 
obora wycofana z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany, Chlewnia wycofana z eksploatacji budynek 
obecnie nieużytkowany, budynek pogrzebowy wycofany z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis stanu technicznego budynków i budowli znajduje się w ankietach 
nr 1-13 do SIWZ. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy zgodne 
z wymogami przepisów prawa /wyjątek Sala gimnastyczna budynek obecnie nieużytkowany, brak pozwolenia 
na użytkowanie Łowicz ul. Armii Krajowej 6/.  
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy 
o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis stanu technicznego budynków i budowli znajduje się w ankietach 
nr 1-13 do SIWZ Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki mają zabezpieczenia p.poż zgodne z wymogami 
przepisów prawa /wyjątek sala gimnastyczna budynek obecnie nieużytkowany, brak pozwolenia na użytkowanie 
Łowicz ul. Armii Krajowej 6, oraz w jednostce Dom Pomocy Społecznej "Borówek": obora wycofana 
z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany, Chlewnia wycofana z eksploatacji budynek obecnie 
nieużytkowany, budynek pogrzebowy wycofany z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany/. 
 
Pytanie nr 7 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
 a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu 
zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest 
to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub awaryjnym 
stanie technicznym. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego 
wyłączenia z eksploatacji. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania 
przedmiotowego zamówienia. 

 
Pytanie nr 9 
W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania itp. - brak zgody 
skutkuje, brak możliwości przedstawienia oferty 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania „itp.”. 
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Pytanie nr 10 
Prosimy o przedstawienie wykazu budowli zgłaszanych do ubezpieczeniem z podaniem ich rodzaju/ przeznaczenia, 
sumy ubezpieczenia, konstrukcji, roku budowy oraz stanu technicznego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że wykaz budynków i budowli znajduje się w ankietach nr 1-13 do SIWZ a pozostałe 
budowle ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka są do wglądu w ewidencji środków trwałych Starostwa. 
 
Pytanie nr 11 
Czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują drogi publiczne? Jeśli tak, prosimy o dopisanie sum 
ubezpieczenia do wykazu dróg oraz wskazanie ewentualnych mostów i wiaduktów wraz z ich sumą ubezpieczenia, 
stanem, konstrukcją, długością przęseł, oraz informacji o aktualnych przeglądach. Jeśli tak to prosimy w ramach limitu 
300 000 zł o wprowadzenie max podlimitu dla tego mienia w wysokości 100 000 zł. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się drogi publiczne i mosty. 
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ dla pozycji: "Pozostałe środki trwałe w tym budowle oraz 
mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych między innymi: obiekty małej architektury, 
elementy zagospodarowania terenu, obiekty inżynierii lądowej i wodnej /budowle/ - min. studnie, zbiorniki, sieci i 
przyłącza wod-kan i energetyczne, chodniki i drogi publiczne i wewnętrzne, mosty i wiadukty na terenie powiatu, place, 
urządzenia i wyposażenie zewnętrzne, zewnętrzne elementy stałe i ruchome budynków i budowli, place zabaw z 
urządzeniami, wyposażenie parków, boiska i stadiony, obiekty sportowo-rekreacyjne z urządzeniami, skwery, ławki, 
pomniki, rzeźby, altany, fontanny, znaki drogowe i tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, ogłoszeniowe, 
oznakowania dróg, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne i parku, oprawy lamp i lampy, ogrodzenia, bramy, siłowniki 
bram, stojaki na rowery, szlabany, anteny, klimatyzatory, kamery, czujki, markizy, szyldy, transparenty, zadaszenia, 
rynny, balustrady, maszty, zatoki autobusowe, parkingi, hydranty, pojemniki i kosze, wyposażenie siłowni zewnętrznych, 
wiaty przystankowe, bariery ochronne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe" wprowadzony jest limit 
odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka w wysokości 10 000 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na 
wprowadzenie podlimitu w wysokości 2 000 000,00 PLN dla szkód w drogach publicznych i mostach. Wartości 
poszczególnych dróg i mostów są do wglądu w Starostwie. Zamawiający nie posiada wiaduktów. Zamawiający 
zgłasza ww. mienie do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Wykaz mostów wraz z ich konstrukcją, 
długością znajduje się w poniższej tabeli:  
 
 

Wykaz obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łowickiego 

Lp Nr drogi i nazwa drogi Rodzaj obiektu 
Miejscowość i rodzaj 

przeszkody 
Długość 

[mb] 
Nośność 

[kN] 

1 2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada stalowy Złaków K. - rz. Słudwia 21,55 300 

2 2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada żelbetowy Wyborów - rz. Nida 12 300 

3 2701E Łasieczniki - Sypień - Bednary żelbetowy Bednary rów b.n. 4,32 150 

4 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów stalowy Bobrowniki - rz. Skierniewka 16,2 300 

5 2707E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz żelbetowy Brodne - rz. Nida 5,75 300 

6 
2709E Złaków K. - Złaków B. - Kiernozia - 
Witusza żelbetowy Witusza - rz. Nida 7 300 

7 
2709E Złaków K. - Złaków B. - Kiernozia - 
Witusza żelbetowy Witusza - cieg b.n. 4,5 300 

8 2711E Polanka - Wiśniewo - Osiny stalowy Wiśniewo - rz. Nida 12,05 300 

9 2712E Kiernozia - Niedzieliska żelbetowy Chruśle - rz. Nida 5,19 300 

10 2714E Ruszki - Kompina - Nieborów żelbetowy Bednary - ciek b.n. 5 300 

11 
2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- 
W. Kałkowa żelbetowy Karsznice - rz. Nida 12 300 

12 
2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- 
W. Kałkowa stalowy Retki - rz. Słudwia 17 300 

13 
2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- 
W. Kałkowa żelbetowy Pólka - ciek b.n. 4 300 

14 
2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- 
W. Kałkowa żelbetowy Wierznowice - rz. Igla 6,6 300 

15 2721E Popów - Kompina 
stalowy z pomostem 

drewnianym 
Kompina - rz. Struga 6,85 100 

16 2727E Złaków Kościelny - Mastki stalowy Mastki - rz. Nida 12,8 300 

17 2728E Łyszkowice - Bełchów żelbetowy Łyszkowice - rz. Bobrówka 6,58 300 

18 2728E Łyszkowice - Bełchów żelbetowy Stachlew - rz. Ruczaj 6,54 300 

19 2728E Łyszkowice - Bełchów żelbetowy Stachlew - rz. Zwierzyniec 7,25 300 
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20 2728E Łyszkowice - Bełchów żelbetowy Bełchów - rz. Skierniewka 21,66 150 

21 2734E Bielawy - Sobota - Bąków żelbetowy Sobota  rz. Bzura 63,7 300 

22 2734E Bielawy - Sobota - Bąków żelbetowy Poświętne ciek b.n. 4,5 300 

23 2734E Bielawy - Sobota - Bąków żelbetowy Bąków G. - rz. Igla 5,87 420 

24 2735E Bogoria Dolna - Sobota żelbetowy Bogoria D. - rz. Igla 11,1 300 

25 2736E Walewice - Emilianów - Orłów żelbetowy Walewice - rz. Mroga 31,08 300 

26 2736E Walewice - Emilianów - Orłów żelbetowy Marywil rz. B.n. 5,74 300 

27 2736E Walewice - Emilianów - Orłów żelbetowy Łazinek - rz. B.n. 9,07 300 

28 2741E Traby - Podlas - Skaratki żelbetowy Traby - rz.Zimna Woda 5,44 300 

29 2741E Traby - Podlas - Skaratki żelbetowy Skaratki - rz. Kalinówa 7 300 

30 2745E Domaniewice - Skaratki żelbetowy Skaratki - rz. Kalinówka 7,3 300 

31 2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze żelbetowy Rogóźno - rz. Kalinówka 10,08 300 

32 2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze żelbetowy Lisiewice D. - ciek b.n. 5,5 300 

33 2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze 
żelbetowy 

Lisiewice M. - rz. Zimna 
Woda 5,73 300 

34 2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze żelbetowy Urzecze - rz. Bzura 50,5 300 

35 2747E Lisiewice - Bocheń żelbetowy Lisiewice D. - rz. Bobrówka 10,8 300 

36 2748E Ostrów - Mystkowice żelbetowy Mystkowice - rz. Bobrówka 12 300 

37 
2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - 
Zakulin żelbetowy Maurzyce - rz. Bzura 60,84 420 

38 
2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - 
Zakulin stalowy Otolice - rz. Bobrówka 16,2 300 

39 
2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - 
Zakulin żelbetowy Pilaszków - rz. B.n. 7,6 300 

40 
2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - 
Zakulin żelbetowy Grudze - rz. Laktoza 8,72 300 

41 2750E Grudze - Bobrowniki stalowy Grudze - rz. Uchanka 8,17 50 

42 2750E Grudze - Bobrowniki żelbetowy Zawady - rz. B.n. 6,5 300 

43 2750E Grudze - Bobrowniki żelbetowy Parma - rz. Zwierzyniec 6 300 

44 2750E Grudze - Bobrowniki żelbetowy Bobrowniki - rz. Skierniewka 12 300 

45 2751E Seligów - Łowicz stalowy Łowicz - rz. Zielkówka 8,09 300 

46 2752E m. Łowicz ul. Klickiego żelbetowy Łowicz - rz. Zwierzyniec 12 300 

47 2752E Łowicz - Polesie - Stachlew stalowy Zielkowice - rz. Zwierzyniec 8,2 300 

48 2752E Łowicz - Polesie - Stachlew 
żelbetowy 

Parma Placencja- rz. 
Zwierzyniec 6,2 300 

49 2752E Łowicz - Polesie - Stachlew żelbetowy Polesie - rz. Zwierzyniec 12,45 300 

50 2754 E m. Łowicz ul. Jana Pawła II żelbetowy Łowicz - ciek Kostka 8,4 300 

51 5118E Głowno - Bielawy stalowy Psary - rz. Mroga 31,85 300 

52 5124E Głowno - Strzebieszew - Domaniewice żelbetowy Domaniewice - rz. Kalinówka 6 300 

 
Pytanie nr 12 
Prosimy o wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia 
klauzuli katastrofy budowlanej  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia  budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie 
technicznym. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o usunięcie klauzuli odnowienia limitu w systemie pierwszego ryzyka (klauzula nr 5). Odnowienie sum 
ubezpieczenia w systemie sum stałych jest akceptowalne, jednak dla systemu pierwszego ryzyka – nie jest. Jeśli 
Zamawiający oczekuje, że wprowadzone limity mogą okazać się zbyt niskie, to prosimy wprowadzić wyższe. 
Pozostawienie jednak tej klauzuli w obecnym brzmieniu spowoduje brak możliwości złożenia oferty 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że klauzula odnowienia limitu w systemie pierwszego ryzyka (klauzula nr 5) jest klauzulą 
fakultatywną. 
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Pytanie nr 14 
W razie odpowiedzi omownej na powyższe, prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że limity i sumy ubezpieczenia 
w systemie pierwszego ryzyka mogą być odnowione tylko jednokrotnie w każdym okresie polisowym. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że limity i sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka mogą być odnowione 
tylko jednokrotnie w każdym okresie polisowym. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o wprowadzenie następującej traci do klauzuli nr 34 (ubezpieczenie sprzętu przenośnego) - ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe: 

1) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; 
2) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie 

zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar 
szkody; 

3) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej 
konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 

4) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu; 
5) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli: 

a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku, 
b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz, 
c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe, 
d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż 

zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową; 
6) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe w samochodach, na statku powietrznym lub sprzęcie 

pływającym. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisy dodatkowego w kl 34 jak niżej: 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe: 

1) w wyniku wypadku pojazdu należącego do Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie 
zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego, o ile miało to wpływ na powstanie lub 
rozmiar szkody; 

2) jeśli pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej 
sztywnej konstrukcji), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 

3) w sprzęcie przewożonym, o ile w trakcie przewozu sprzęt pozostawał widoczny z zewnątrz pojazdu; 
4) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jeżeli: 

a) nie było przechowywane w zamkniętym bagażniku, 
b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz  
c) nie został włączony system alarmowy w pojeździe, o ile pojazd miał taki alarm 
d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00) w miejscu innym niż parking strzeżony lub 

garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową; 
5) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na stałe na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. 

 
Pytanie nr 16 
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia 
robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej planuje następujące wydatki inwestycyjne na lata 2021-2023 
o łącznej wartości: 8 099 650,87 zł. 

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego. 
2. Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 

2721E w m. Kompina. 
3. Remont drogi powiatowej nr 5124E ode. Strzebieszew-Domaniewice. 
4. Termodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 
5. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termodernizacyjnych w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego. 
6. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, 

transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego, i gospodarczego, 
szkoleniowego i sportowego, .medycznego oraz pozostałego. 

7. Wiedza plus - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportowa i wyposażeniem w 
placówkach oświatowych powiatu Łowickiego. 

8. Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk 
przy ZSP Nr 1 w Łowicz i ZSP nr 2 w Łowiczu 

9. Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 
 

Pytanie nr 17 
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk 
szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie 
limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ. 
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Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że szkody w wyniku akcji ratowniczej  prowadzonej w związku z oraz w sytuacji, gdy nie 
wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna pokrywane będą 
w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że koszty te określa KLAUZULA KOSZTÓW AKCJI RATOWNICZEJ nr 46 zgodnie z jej 
treścią Limit odpowiedzialności wynosi 300.000 zł. ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 19 
W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odrębnie dla każdego z ubezpieczeń. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia. Zamawiający informuje, że koszty te określa KLAUZULA nr 46 KOSZTÓW AKCJI 
RATOWNICZEJ, zgodnie z jej treścią Limit odpowiedzialności wynosi 300.000 zł. ponad sumę ubezpieczenia 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z klauzulą uderzenia pojazdu 
własnego w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego 
przez Zamawiającego.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że odpowiedzialność będzie zgodnie z KLAUZULĄ UDERZENIA POJAZDU 
W TYM POJAZDU NALEŻĄCEGO DO UBEZPIECZAJĄCEGO, o której mowa w załączniku nr 1 do SIWZ: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu (m.in. uderzenie, wjechanie, najechanie, 
otarcie) w przedmiot ubezpieczenia, jego części lub przewożonego nim ładunku do pełnej sumy ubezpieczenia. 
Dodatkowo z limitem odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu w przedmiot ubezpieczenia spowodowane 
przez pojazdy należącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, pojazdy kierowane przez pracownika 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. 
Przez pojazd rozumie się pojazdy mechaniczne, rowery, skutery, meleksy i inne pojazdy w tym wolnobieżne 
wykorzystywane przez ubezpieczającego do transportu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku  wraz z określeniem 
przyczyny. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
 

Pytanie nr 22 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) 
związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie 
obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, 
wartość). Prosimy również o potwierdzenie że Zamawiający w ciągu 360miesiecznego okresu ubezpieczenia nie planuje 
przejąć w użytkowanie, zarządzanie takich obiektów. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, 
maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. Zamawiający 
w ciągu 360 miesięcznego okresu ubezpieczenia nie planuje przejąć w użytkowanie, zarządzanie takich 
obiektów. 
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Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci znajdują się w odległości nie większej niż 
1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci znajdują się w odległości 
nie większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 24 

Prosimy o przekazanie wykazu namiotów które mają być przedmiotem ubezpieczenia, wskazanie ich łącznej sumy 

ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający potwierdza, że zgłasza do ubezpieczenia namioty: 

• Starostwo Powiatowe w Łowiczu namiot 1 szt. wartość 3400 zł. 

 

Pytanie nr 25 
Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, itp. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że nie posiada kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, itp. 
 

Pytanie nr 26 

Jakie działania prewencyjne zostały podjęte po szkodzie w Skansenie?  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że podjął działania mające na celu doprowadzenia uszkodzonych budynków do stanu 
jak przed uszkodzeniem. Zostały zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. Przygotowana została 
niezbędna dokumentacja budynków oraz zgody konserwatorskie. Realizacja odbudowy wszystkich 
uszkodzonych budynków planowana jest na rok 2021, do tego czasu, w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń 
zabezpieczono budynki w sposób doraźny poprzez: 

- zabezpieczenie uszkodzonych dachów strzechowych poprzez nakrycie ich odpowiednimi plandekami, 
- podparcie uszkodzonych lub pochylonych elementów zabytkowych stodół wzmacniającymi belkami 
drewnianymi; 

Ponadto utworzono nową linię nasadzeń drzew na granicy skansenu w celu, utworzenia bariery dla siły wiatru 
i w konsekwencji uniknięcia podobnych uszkodzeń wywołanych wichurą. Skansen został zabezpieczony 
i otwarty dla zwiedzających, za wyjątkiem budynków uszkodzonych.      
 

 

Pytania dotyczące wszystkich części zamówienia: 

Pytanie nr 1 
Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia 
wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? 
Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były 
objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w 
ciągu ostatnich 3 lat; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że  szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, podana 
szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych 
do ubezpieczenia ryzykach. 
 
Pytanie nr 2 
2. Czy Zamawiający w okresie ostatnich  3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń 
określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ, w tym zamówieniu doszło jedno nowe ryzyko, dotychczas nieubezpieczane 
AGROCASCO. 
 
Pytanie nr 3 
Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że okresie ostatnich 3 lat  wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną.  
 
Pytanie nr 4 
Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku 
istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat zakres ochrony była analogiczny do określonego w SIWZ 
W tym zamówieniu doszło jedno nowe ryzyko, dotychczas nieubezpieczane AGROCASCO. 
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Pytanie nr 5 
Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dotychczas posiadał franszyzy jak niżej: 
 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: 200 zł 
- Franszyza redukcyjna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiony 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Franszyza i udziały własne: 
- dla sprzętu stacjonarnego - Franszyza integralna: 200 zł 
- dla sprzętu przenośnego - Franszyza redukcyjna: 200 zł - dotyczy także szkód powstałych poza miejscem 
ubezpieczenia oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia. 
- oprogramowania, danych, nośników danych - Franszyza integralna: 200 zł 
- Udział własny: zniesiony 
 
UBEZPIECZENIE SZYB Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: 50 zł 
- Franszyza redukcyjna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiony 
 
UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: zniesiona 
- Franszyza redukcyjna: 500 zł 
- Udział własny: zniesiony 
 
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: zniesiona 
- Franszyza redukcyjna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiony 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiony 
- dla Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Zamawiający dopuszcza, iż odszkodowanie zostaje pomniejszone 
o świadczenia przysługujące Uprawnionemu na podstawie obowiązujących w chwili wypłaty przepisów prawa 
dotyczących świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiona 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OPERATORA DRONA Franszyza i udziały własne: 
- Franszyza integralna: zniesiona 
- Udział własny: zniesiona. 
 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym 
jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie 
szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że  podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, 
w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną 
 
Pytanie nr 7 
W związku z przystąpieniem do postępowania na ubezpieczenie Powiatu Łowickiego, prosimy o możliwość 
dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ramach 
równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejsze 
postępowanie prowadzone jest wyłącznie w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa 
lub zostanie ono złożone formie niezgodnej z SIWZ Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę 
o uzupełnienia w formie przewidzianej w SIWZ. 
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Pytanie nr 8: 
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.12.2020. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. 
 
 

 

II. Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz modyfikacji SIWZ stanowi integralną część 

dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

III. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania nie powoduje przedłużenia terminu składnia ofert. 

 

 

 

STAROSTA ŁOWICKI 

/…/ 

Marcin Kosiorek 


