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POWIAT NOWOSĄDECKI 
 ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
 NIP 734-35-44-080 REGON 491893180 
 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
 ul. Wiśniowieckiego 136 
   33-300 Nowy Sącz 

Nowy Sącz, dnia 12.12.2022 r. 

PZD-ZAM.261.77.2022.WZ 

 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia od wszelkich 
zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń 
budowlanych” 
 
 
Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu jako Zamawiający w postępowaniu  
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania: 
 
 
PYTANIE 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu oraz OPZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki 
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Zaproszeniu oraz OPZ. Prosimy  
o jednoznaczne potwierdzenie biorąc pod uwagę zapisy Zaproszenia oraz Załącznika nr 2. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego 
potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie 
nieuregulowanym postanowieniami Zaproszenia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia zastosowanie 
mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności  
z Zaproszeniem i Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść 
Zamawiającego. 
 
 
PYTANIE 2 
Prosimy w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
dla ryzyka: 
- działania człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający; 
Proponujemy 20 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego adekwatna do ogólnej sumy 
ubezpieczenia. 
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
Zamawiający modyfikuje zapis dla Zadania 1-szego, pkt 3.2.1.1.Element I – Ubezpieczenie mienia od 
wszelkich ryzyk losowych. Zakres obligatoryjny, w sposób następujący. 
BYŁO: 
- działania człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający. 
ZMIANA NA: 
- działania człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający. 
Dla szkód w wyniku błędnej obsługi i niewłaściwego użytkowania maszyn i urządzeń limit 
odpowiedzialności wynosi 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, 
chyba że w ich następstwie wystąpiło zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia. 
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka dewastacji oraz Klauzuli Reprezentantów mają 
zastosowanie limity określone w OPZ. 
 
 
PYTANIE 3 
Dla zapisów: Limit odpowiedzialności dla ryzyka pękania rur z powodu zamarznięcia wynosi 200.000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.  
- Wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tyś. zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
 
PYTANIE 4 
Prosimy o weryfikację sumy ubezpieczenia w pozycji” budowle” w załączniku nr 2. Czy jest prawidłowa? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Suma ubezpieczenia dla budowli wynosi 3.493.904,66 zł wg wartości odtworzeniowej (wykaz budowli 
zgłaszanych do ubezpieczenia wraz z poszczególnymi wartościami w Załączniku nr 5). 
 
 
PYTANIE 5 
Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą – wnioskujemy o wprowadzenie 
odrębnych limitów dla Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego. Limit 500 tyś. zł znacząco przewyższa sumę ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli nr 8 Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją 
ratowniczą (KLAUZULE ŁĄCZNE DLA ELEMENTU I i II, Zakres obligatoryjny, KLAUZULE DODATKOWE 
warunkujące ważność oferty w części obligatoryjnej) w sposób następujący: 
BYŁO: 
8). Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia określonym w polisie pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją 
ratowniczą.  Odszkodowaniem objęte jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostałe mienie będące 
własnością Zamawiającego.  Nie stosuje się zasady proporcji.   
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ZMIANA NA: 
8). Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia określonym w polisie pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją 
ratowniczą. W ramach powyższego limitu, wprowadza się sublimit 450.000 zł w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sublimit 50.000 zł w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego. Odszkodowaniem objęte jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostałe mienie 
będące własnością Zamawiającego.  Nie stosuje się zasady proporcji.   
 
 
PYTANIE 6 
Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 
10% sumy ubezpieczenia zgłoszonej przy Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść Klauzuli aktualizacji sum ubezpieczenia dla Części 1 Przedmiotu 
Zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk, KLAUZULE ŁĄCZNE DLA ELEMENTU I i II, KLAUZULE DODATKOWE warunkujące 
ważność oferty w części obligatoryjnej, Klauzula nr 20), w sposób następujący: 
BYŁO: 
20). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu:  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego 
mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Limit odpowiedzialności: do 20% zadeklarowanej sumy 
ubezpieczenia. Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum 
ubezpieczenia w terminie 60 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.  W przypadku ubezpieczenia utraty 
zysku rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
ZMIANA NA: 
20). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub 
załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony 
zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu 
z dnia rozpoczęcia ochrony. Limit odpowiedzialności: do 10% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 
Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia                      
w terminie 60 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia utraty zysku 
rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia 
 
 
PYTANIE 7 
Klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu mienia od wszelkich zdarzeń losowych prosimy                   
o potwierdzenie, że wzrost łącznej wartości sumy ubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia 
zgłoszonej przy Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że dla Klauzuli automatycznego pokrycia dla Zadania 1-szego, Element I – 
Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych, zakres obligatoryjny obowiązuje limit 120% łącznej 
wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a i b Przedmiotu ubezpieczenia.   
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PYTANIE 8 
Prosimy o potwierdzenie w zakresie ubezpieczeniu mienia od wszelkich zdarzeń losowych  
i ubezpieczenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wykonawca będzie odpowiadać wyłącznie za 
nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie powodujące szkodę  
w przedmiocie ubezpieczenia.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
PYTANIE 9 
9.Klauzula terroryzmu – wnioskujemy o potwierdzenie, że w uzupełnieniu zapisów klauzuli będą miały 
zastosowanie wyłączenia stosowane w OWU Wykonawcy, któremu zostanie powierzone zamówienie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Klauzuli terroryzmu dla Zadania 1-szego, w odniesieniu do 
pkt. 3.2.2.1.Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych, zakres fakultatywny, pkt 3 
oraz w odniesieniu do pkt. 3.2.2.2.Element II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakres 
fakultatywny, pkt 3, poprzez dodanie do Klauzuli terroryzmu zapisu: 
Z zakresu niniejszej klauzuli wyłączone są szkody: 
 powstałe wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego 
 spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych. 
 
 
PYTANIE 10 
Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia 
mienia od wszelkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń w systemie sum 
solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana 
przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
PYTANIE 11 
Proszę o udostępnienie przez terminem składania ofert wykazu środków trwałych z podziałem na 
poszczególne miejsca ubezpieczenia / lokalizacje lub zestawienie środków trwałych z podziałem na 
poszczególne miejsca ubezpieczenia / lokalizacje. Dane są niezbędne celem oceny ryzyka. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że środki trwałe zgłaszane do ubezpieczenia, z wyjątkiem Budowli, 
zlokalizowane są pod adresem Zamawiającego, tj. ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz 
Lokalizacje dla poszczególnych budowli są zamieszczone w Załączniku nr 5 do OPZ – Wykaz budowli. 
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PYTANIE 12 
Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej 
utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem 
naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu 
ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, 
termicznych, chemicznych, biologicznych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że jeżeli w następstwie powyższego wystąpiło inne 
zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia. 
 
 
PYTANIE 13 
Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek 
systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych 
urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody 
gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
PYTANIE 14 
Proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych 
przedmiotem ubezpieczenia nie są: 

a) pojazdy mechaniczne podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów 
mechanicznych i poruszające się po drogach publicznych 

b) jednostki pływające poruszające się po wodach śródlądowych lub morskich 
c) jednostki latające w tym drony  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
PYTANIE 15 
Proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
przedmiotem ubezpieczenia nie są jednostki latające w tym drony. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
PYTANIE 16 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia przedmiotem ubezpieczenia nie są 
namioty oraz obiekty tymczasowe. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
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PYTANIE 17 
Dotyczy OC: Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty 
pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) 
oraz koszty postępowania przedprocesowego, przy czym ww. koszty nie będą stanowiły więcej niż 20% 
sumy gwarancyjnej; - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za koszty będzie w ramach sumy 
ubezpieczenia a nie ponad sumę ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść zapisu dla Zadania 2-giego, pkt 3.3.1.6. ppkt 12 
BYŁO: Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty 
pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) 
oraz koszty postępowania przedprocesowego, przy czym ww. koszty nie będą stanowiły więcej niż 20% 
sumy gwarancyjnej;  
ZMIANA NA: 
Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty 
pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) 
oraz koszty postępowania przedprocesowego – koszty pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia. 
 
PYTANIE 18 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywać franszyzy dla 
zakresu fakultatywnego wskazane w zakresie obligatoryjnym. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
PYTANIE 19 
Dotyczy OC: Prosimy o potwierdzenie i zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 

- działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i 
eksperymentów medycznych, 
- działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego), 
- prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów, 
- prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania 
odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK), 
- organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, 
wyścigów. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
 
PYTANIE 20 
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli wibracji będą akceptowalne w treści jak niżej (zapisy 
standardowe stosowane u Wykonawcy): 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń 
określonych w §§ 6–8 OWU, Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody rzeczowe wynikające 
wyłącznie z całkowitego lub częściowego zawalenia się 
budynku, budowli lub innego obiektu wskutek wibracji, wstrząsów lub osłabienia elementów nośnych 
budynku lub budowli. 



  
Strona 7 

Sprawę prowadzi: W. Zdunkiewicz,  email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl tel. 0 18 448 40 61 

Zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarządu Dróg 
(www.pzd.nowy-sacz.pl)  w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wymóg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że: 
1) Ubezpieczony, przed rozpoczęciem prac budowlanych, sporządził protokół stwierdzający stan 
techniczny zagrożonego mienia (dalej jako Protokół). Protokół 
powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod 
uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan 
zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych, 
2) w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych stan techniczny budynku lub budowli lub 
innego obiektu był dobry, co zostało potwierdzone 
Protokołem i były zastosowane wszystkie niezbędne środki zabezpieczające, 
3) w czasie budowy prowadzony będzie monitoring oddziaływań budowy na mienie otaczające. 
3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 
1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane Protokołem, 
2) szkody polegające na uszkodzeniu nie zagrażającym stabilności budynku lub budowli lub jej 
użytkownikom, 
3) roszczenia Osób Trzecich o zastosowanie środków zapobiegających szkodom objętym niniejszą 
klauzulą, 
4) wszelkie szkody w mieniu, dla którego w czasie budowy nie był prowadzony monitoring oddziaływań 
budowy, 
5) szkody polegające na spękaniu powierzchni budynku, budowli lub innego obiektu, które nie grozi jego 
zawaleniem, nie pogarsza jego stabilności i nie 
zagraża jego użytkownikom (szkody estetyczne), 
6) szkody, których wystąpienie można było przewidzieć w związku z rodzajem zastosowanych prac i 
metod konstrukcyjnych 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE 21 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla wibracji w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 
niż 1 tys zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść zapisu dla Zadania 2-giego, pkt 3.3.1.8. Franszyzy /udział własny: 
BYŁO: 
Franszyza integralna: 100 zł 
Klauzula Czystych Szkód Finansowych - 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł. 
dla pozostałych szkód: 
Franszyza redukcyjna: zniesiona 
Udział własny: brak 
ZMIANA NA: 
Franszyza integralna: 100 zł 
Franszyza redukcyjna:  
- Klauzula Czystych Szkód Finansowych - 5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł; 
- Szkody w wyniku wibracji - 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł. 
- dla pozostałych szkód: zniesiona 
Udział własny: brak 
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PYTANIE 22 
Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
szkody spowodowane skażeniem chemicznym lub biologicznym, szkody spowodowane działaniem 
wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów itp., wszelkie koszty związaniem z odkażaniem, 
dezynfekcją, dekontaminacją pomieszczeń/obiektów po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, 
oraz utylizacją skarżonych przedmiotów. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
PYTANIE 23 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych prosimy o potwierdzenie braku odpowiedzialności 
Wykonawcy za szkody, za które odpowiedzialny jest inny podmiot z tytułu gwarancji/ rękojmi  
w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie dla szkód, za które 
odpowiedzialny jest sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy z tytułu gwarancji lub 
rękojmi za wady; 
 
 
PYTANIE 24 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych - Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia  
– wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10% sumy ubezpieczenia zgłoszonej przy 
Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający potwierdza, że do Klauzuli aktualizacji sumy (nr 18) ubezpieczenia w dla Zadania 4  
– Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych zostaje wprowadzony limit odpowiedzialności do 10% 
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 
 
 
PYTANIE 25 
Klauzula automatycznego pokrycia w Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych prosimy o zmianę 
na 20% sumy ubezpieczenia zgłoszonej przy Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść Klauzuli automatycznego pokrycia dla Zadania 4, Ubezpieczenie maszyn  
i urządzeń budowlanych, Zakres obligatoryjny, w sposób następujący: 
BYŁO: 
1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, 
że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności 
wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, 
remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie 
wydatków nie może przekroczyć 130% wartości sumy ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu 
trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do limitu 
określonego powyżej, po przekroczeniu, którego objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.  
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Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakończeniu 12-miesięcznego okresu 
ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. 
Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym.   
ZMIANA NA: 
1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, 
że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności 
wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, 
remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie 
wydatków nie może przekroczyć 120% wartości sumy ubezpieczenia.  Deklaracja Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu 
trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do limitu 
określonego powyżej, po przekroczeniu, którego objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. 
Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakończeniu 12-miesięcznego okresu 
ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. 
Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. 
 
PYTANIE 26 
Klauzula automatycznego pokrycia w Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych w przypadku 
zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wzrost łącznej wartości sumy ubezpieczenia nie 
przekracza 20% sumy ubezpieczenia zgłoszonej przy Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie potrafi określić wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia, jednak 
oczekuje, że wzrost do 120% zostanie objęty ochroną w ramach klauzuli automatycznego pokrycia, 
Zgodnie z treścią ww. klauzuli objęcie ochroną wartości mienia powyżej wskazanego limitu będzie 
wymagało akceptacji ubezpieczyciela.  
 
 
PYTANIE 27 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży 
prostej (zwykłej) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje treść zapisu dla Zadania 4-giego, w odniesieniu do zapisu dotyczącego 
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej). 
BYŁO: 
1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia lub jego części powstałą wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Wyłączeniu podlega mienie 
pracowników oraz gotówka w kasie, a także braki inwentarzowe.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu kradzieży na Policję.  
ZMIANA NA: 
1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia lub jego części powstałą wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Wyłączeniu podlega mienie 
pracowników oraz gotówka w kasie, a także braki inwentarzowe.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu kradzieży na Policję. Franszyza redukcyjna: 500 zł dla każdego zdarzenia 
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PYTANIE 28 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych – Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 2 tys zł. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do Zadania 4  
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, na następujący: 
BYŁO: 
Franszyza redukcyjna: PLN 300 dla każdego zdarzenia  
ZMIANA NA: 
Franszyza redukcyjna: PLN 500 dla każdego zdarzenia 
 
 
PYTANIE 29 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo budowlane?  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o wskazanie lokalizacji nie spełniających ww. warunków oraz opisu, w jakim zakresie nie spełniają tych 
warunków. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że stosuje się do przepisów prawa w powyższym zakresie. 
 
 
PYTANIE 30 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie? W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń prosimy o wskazanie lokalizacji 
nie spełniających ww. warunków oraz opisu, w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.  
Dotyczy:  

a. przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia;  

b. sprzętu przeciwpożarowego;  
c. instalacji elektrycznej i odgromowej;  
d. instalacji gazowej;  
e. przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
f. instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  
g. instalacji ciśnieniowych;  
h. urządzeń dźwigowych.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że stosuje się do przepisów prawa w powyższym zakresie oraz potwierdza 
regularne wykonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów podlegających takim 
przeglądom.  
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PYTANIE 31 
Czy zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami 
w każdej zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że stosuje się do przepisów prawa w powyższym zakresie. 
 
 
PYTANIE 32 
Czy do ubezpieczenia zgłaszane są: 

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przykrycie dachowe wykonane  
z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub  
z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? 

b. instalacje fotowoltaiczne? Jakiej mocy? Jaka wartość? Jaka lokalizacja? 
c. szklarnie? 
d. Inspekty? 
e. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby  

i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, 
drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? 

f. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub 
niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? 

g. mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki  
i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa 
budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie jest zgłoszone ww. mienie. 
 
 
PYTANIE 33 
Czy wszystkie budynki zlokalizowane są przy ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz i ich wartość wynosi 
408 819,11 zł? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Budynki zgłaszane do ubezpieczenia zlokalizowane są pod adresem: ul. Wiśniowieckiego 136, Nowy Sącz. 
Deklarowana suma ubezpieczenia dla budynków: wg wartości odtworzeniowej: 2.418.994,73 zł, zgodnie 
z informacją w pozycji 3.2.1.1.Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych, Zakres 
obligatoryjny, Sumy ubezpieczenia/system ubezpieczenia, pkt a.  
Dane w pkt 1.2. OPIS MAJĄTKU UBEZPIECZAJĄCEGO dotyczące wartości majątku z zapisów KRŚT  
w wartościach księgowych początkowych podawane są informacyjnie. 
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PYTANIE 34 
W związku z zapisami, że nie dopuszcza się Wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw 
od treści zawartych w Zaproszeniu  oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz nie dopuszcza się również 
stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone  
w Zaproszeniu i Opisie Przedmiotu Zamówienia lub zapisane w OWU – prosimy o potwierdzenie, że  
w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu oraz OPZ  zastosowanie mają przepisy prawa 
oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne 
warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je  
do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Zaproszeniu oraz OPZ. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Zaproszenia oraz Opisu 
Przedmiotu Zamówienia zastosowanie mogą przepisy mieć przepisy prawa, a także Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Zaproszeniem i Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Zaproszenia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia, jeżeli 
ogólne warunki ubezpieczenia wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mogą one mieć zastosowanie, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami 
Zaproszenia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 
 
 
PYTANIE 35 
W załączeniu przekazujemy aktualną szkodowość, która wprowadza zmiany w stosunku do danych 
zawartych w aktualnym Zaproszeniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający prezentuje zaktualizowaną szkodowość dla ubezpieczenia mienia i sprzętu 
elektronicznego, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia maszyn w Załączniku nr 9A. 
 
 
PYTANIE 36 
Prosimy o aktualizację danych szkodowych według dat bieżących. 
 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający dokonuje aktualizacji zgodnie z informacją w odpowiedzi do pytania 36. 
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Zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarządu Dróg 
(www.pzd.nowy-sacz.pl)  w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wymóg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO. 

PYTANIE 37 
Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 19.12.2022 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną 
ryzyka. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert na 14.12.2022 r. do godz. 13.00. 
 
 
Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany zaproszenia, stanowią jego integralną część. 
 
 
 Dyrektor 
 Powiatowego Zarządu Dróg 
 w Nowym Sączu 

 (-) mgr inż. Adam Czerwiński 
 
 


