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SEKRETARZ 

         WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

Poznań, 20 lutego 2020 r. 
 
 
BZP-II-1.272.2.2020 

 
             Strona internetowa Zamawiającego 

 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Ochrona 
ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata  
2020-2023”. 
 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 
 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, 
działając na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami:  
 

1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub 
podtopień w okresie ostatnich 25 lat? 

Odp. Zamawiający informuje, że na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie wystąpiły 
zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat. 

2. 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. 

Odp. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane. Jeżeli nie, to 
prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, przyczyn wyłączenia z eksploatacji, sumy 
ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki 
sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?  

Odp. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Program Ubezpieczenia SOPZ 
oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli. 

4. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki 
przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym  – jeżeli tak to prosimy o podanie 
wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz 
podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich 
wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada w swoim zakresie administrowania budynków  
w złym, awaryjnym stanie technicznym lub z przeznaczeniem na rozbiórkę. 

5. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?  

Odp. Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączeń z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli. 
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6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 

Odp. Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków/budowli. 

7. W odniesieniu do ryzyka uderzenia jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub 
inny akceptowalny przez Zamawiającego limit.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody powyższą modyfikację. 

8. W odniesieniu do budynków, dla których nie została podana informacja o roku budowy, stanie technicznym 
(bardzo dobry/dobry/dostateczny/zły), konstrukcji murów, stropu oraz dachu- prosimy o uzupełnienie danych.  

Odp. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli. 

9. W przypadku braku szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie 
zgłasza i nie zamierza zgłaszać w trakcie umowy budynków o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. 
drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie. 

Odp. Zamawiający informuje, że nie zgłasza i nie zamierza zgłosić takiego rodzaju mienia. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód 
objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą). 

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował 
szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą). 

11. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku 
z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są 
imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz 
inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Odp. Informacja na ten temat znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Program ubezpieczenia SOPZ. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 
ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 
ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning. 

13. Klauzula przemieszczania mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody powyższą modyfikację. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia 
odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 
odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odp. Zamawiający informuje, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym 
umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących 
przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg 
publicznych. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg 
publicznych. 
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16. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 

17. Prosimy o modyfikację zakresu odpowiedzialności poprzez wprowadzenie zapisu, że zakres terytorialny 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i 
Nowej Zelandii. 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody powyższą modyfikację. 

18. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód zaistniałych 
na terytorium Australii i Nowej Zelandii- proponujemy 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny przez Zamawiającego.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia, dla szkód zaistniałych na terytorium Australii i Nowej Zelandii 

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez 
Ubezpieczonego. 

20. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

21. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia 
wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu 
ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron. 

22. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe 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. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

23. Klauzula zabezpieczeń– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile 
w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację i dodaje zastrzeżenie, że zabezpieczenia 
uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki 
sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest? 

Odp. Zamawiający informuje, że informacje nt. prowadzenia parkingu znajdują się w Załączniku nr 4 do 
SIWZ – Program ubezpieczenia SOPZ.  

25. 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. 

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pyt. 14. 
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26. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 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 w niniejszej SIWZ. 

Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne 
postanowienia umowy. 

27. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych w wysokości 500.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.  

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. 

28. W odniesieniu do załączonego zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że do dnia 
dzisiejszego nie zaistniały zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowania. W odniesieniu do przedstawionego 
zaświadczenia prosimy o uzupełnienie informacji o założonych rezerwach.   

Odp. Zamawiający informuje, że aktualne informacje dot. szkodowości stanowią załącznik do niniejszego 
pisma. 

29. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o aktualizację przedstawionej szkodowości.  

Odp. Zamawiający informuje, że aktualne informacje dot. szkodowości stanowią załącznik do niniejszego 
pisma. 

30. W związku z określonymi wymaganiami dotyczącymi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek  za spełniony, gdy zamówienie będzie 
realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego (Przedstawiciela), który 
z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej i jednocześnie posiada stosowne 
pełnomocnictwo do realizacji umowy ubezpieczenia oraz wystawiania w imieniu Wykonawcy dokumentów 
ubezpieczeniowych. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obsługę umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego. 

31. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic  

b) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC. 

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 
ubezpieczeniową za wyjątkiem lokalizacji: Bruksela. Odpowiedź na drugą część pytania znajduje się 
w Załączniku nr 4 do SIWZ – Program ubezpieczenia SOPZ. 

 

 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
W załączeniu:  
- Zaświadczenie dot. szkodowości z dnia 18.02.2020 r. 

 
 
 
 
 

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
                                                                                            /-/  

                                                                                         Tomasz Grudziak 
 


