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W związku z wpłynięciem od jednego z Wykonawców zapytań w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Zamawiający, to jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku poniżej 

przedstawia swoje odpowiedzi i wyjaśnienia. 
 

 
W treści Rozdziału V części B punktu I Warunki dla wszystkich umów ubezpieczenia 

objętych SIWZ. 

1) Punkt 6 – drobne prace remontowo budowlane 
a) Prosimy o akceptację obniżenia limitu do 500 000,00 zł;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie akceptuje wskazanego obniżenia limitu. 
 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż drobne prace remontowe i budowlane nie wymagają pozwolenia 
na budowę; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia w 

ramach klauzuli powinny być prace budowlane i montażowe o stosunkowo niedużej skali. 
Zamawiający nie może jednak przewidzieć czy obowiązujące przepisy nie będą wymagały 

stosownych pozwoleń. Stąd nie zawarto w klauzuli tego rodzaju zastrzeżenia. 
 

c) Prosimy o umieszczenie harmonogramu planowanych prac w latach ubezpieczenia; 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dysponujemy tak szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi planowanych prac. Prace te będą co do zasady wynikać z bieżącego 

zapotrzebowania, wymogów związanych z eksploatacją  
 

W treści Rozdziału V części B punktu II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
1) Punkt 1 - prosimy o przekazanie treści statutu o którym mowa w punkcie 1 lub wykreślenie 

określenia „określonej w statucie w szczególności”  

Odpowiedź Zamawiającego: W SIWZ występuje pomyłka, Sąd działa w oparciu o ustawę z 
dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 

1269) 
 

2) Punkt 2, punkt 3 a,b,c,d – prosimy o zmianę określenia sumy gwarancyjnej z „na wszystkie 

zdarzenia/ na jedno zdarzenie” na „na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe/na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy”;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza tego rodzaju sformułowanie w ofercie 
wykonawcy i nie odrzuci jej z tego powodu, o ile jest ono zgodne ze standardem rynkowym 

wzorca umownego oferowanego przez Wykonawcę. 

 
3) Punkt 3 punkt b) – prosimy o wykreślenie podpunktu o treści „szkód wyrządzonych w warunkach winy 

umyślnej w tym po użyciu środków odurzających przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność 
ubezpieczający, za wyjątkiem osób mających zgodnie z obowiązującymi przepisami status kierownika 
jednostki”;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zmiany. 

 
4) Punkt 6 – prosimy o zmianę kategorii klauzuli warunków taryf z obligatoryjnej na fakultatywną; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zmiany. 

 
5) Punkt 6 – prosimy o zmianę kategorii klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 

(gwarancyjnej) z obligatoryjnej na fakultatywną; 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zmiany. 

 

6) ubezpieczenia; 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. 

 
 

W treści Rozdziału V części B punktu III Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 
a) Prosimy o podanie przyczyn zalań poszczególnych szkód;  

Odpowiedź Zamawiającego: Bezpośrednią przyczyną powstałych szkód była woda 

pochodząca z topniejącego śniegu i lodu, przedostająca się przez nieszczelności w konstrukcji 
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dachu. Przedmiotowe nieszczelności zostały usunięte i zrekonstruowane. Dzięki 

przeprowadzonym pracom w bieżącym okresie tego rodzaju szkody już nie następowały. 

 
b) Prosimy o opis konstrukcji każdego budynku, rodzaj pokrycia dachu, wskazanie w którym budynku 

więźba dachu jest drewniana; 
Odpowiedź Zamawiającego: W załączeniu przedstawiono wyciągi z ksiąg obiektów z opisem i 

planem sytuacyjnym 

 
c) Prosimy o akceptację klauzuli strajków w treści Ubezpieczyciela;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza klauzulę w poniższej treści, o ile stanowi ona 

standard rynkowy stosowany przez Wykonawcę. 
 

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK  SPOŁECZNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za 

szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz 
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim 

następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.  
2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 

1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem 

tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego 

lub zminimalizowania skutków zakłóceń; 
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu 

wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 

4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w 
celu zminimalizowania skutków takich czynności. 

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 

działalności; 

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji 
przez legalną władzę; 

3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub 
jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej 

Klauzuli. 
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub 

pośrednim następstwem: 

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia 

przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,  
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu 

wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla 

osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, 
socjalnych lub społecznych, 

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub 
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2. 

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
50 000,00 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w 

nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną 

ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 
6. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł. 

 
d) Prosimy o kwalifikację klauzuli uznania zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem lub 

rabunkiem za wystarczające na klauzulę fakultatywną;  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zmiany. 
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e) Prosimy o akceptację klauzuli aktów terrorystycznych w treści Ubezpieczyciela: 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza klauzulę w poniższej treści zaproponowanej 

przez Wykonawcę, o ile stanowi ona standard rynkowy stosowany przez Wykonawcę. 
 

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku 
zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w 

związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 

chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody 

spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 zł 

5. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł 
 

 
W treści załącznika nr 3 do formularza oferty- wzór umowy ubezpieczenia generalnego 

Proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy lub w przypadku braku akceptacji, 
prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści: 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza klauzulę w poniższej treści zaproponowanej 

przez Wykonawcę i jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. 
 

„Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 

2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej: 

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik 
szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 

9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy 
okres rozliczeniowy/polisowy 

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik 

szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 
21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy 

drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres 
ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu 

rozliczeniowego) 

c) na koniec 9 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik 
szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 

33 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego +12 
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 

33/36 składki należnej za 36-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu 
rozliczeniowego + 12 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu 

rozliczeniowego).” 

 


