1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. mienie wyłączone z eksploatacji
II. pustostany
III.
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych
sum ubezpieczenia oraz informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował
Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób
trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich
mediów). Jakie jest docelowe przeznaczenie tych obiektów.
Odp. Nie
2. Proszę o uzupełnienie informacji nt. budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia
mienia ,przesłanie wykazów lokalizacji zawierających następujące dane :
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian ( czy są budynki drewniane)
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły,
awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
- wykonanych remontach
Odp. Zgodnie z załączonym wykazem lokalizacji
2 Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki podlegające pod konserwatora zabytków ,
jeżeli tak prosimy o podanie lokalizacji i wartości tych obiektów.
Odp.
Budynek Urzędu Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6
1 152 482,34 zł
Budynek mieszkalny Stanica ul. Dworcowa 1
84 000 zł
3 Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do
rozbiórki, wyburzenia
Odp Potwierdzamy.
4 Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC – szkody z tytułu zarządzania infrastrukturą
wodociągowo-kanalizacyjna , drogową oraz utrzymaniem dróg, chodników, placów itp.
dopuszcza możliwość wprowadzenie podlimitu do kwoty 300.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia lub inny akceptowalny limit poniżej SG
Odp. Zgoda na limit 500 000 zł
5Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji
wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub
lotniczych oraz przygotowaniami do nich
Odp. Potwierdzamy, nie dotyczy
6 Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odp. Potwierdzamy, z tym, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo nad OWU
7 Prosimy o korektę zapisu załącznik nr 1 klauzule do ryzyk „klauzule do wszystkich ryzyk w pkt
.klauzula kosztów dodatkowych w ryzu OC zgodnie z OWU ubezpieczyciela,
Klauzula reprezentantów dla ryzyka OC limit 500 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez
zamawiającego poniżej SG,
Odp. Zgoda
8 Prosimy o wykaz lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia ( wszystkich z adresami z
możliwością uzupełnienia pozostałych danych o ile nie są to budynki o konstrukcji ścian

drewnianych) z podaniem roku
budowy, konstrukcji ścian, zabezpieczeń ppoż
i przeciwkradzieżowych, wartości , wykonanych remontów.
Odp. W załączeniu
9 Proszę o potwierdzenie , że szkody wyrządzone przez podwykonawców w ubezpieczeniu OC
pkt 13 zał. 1 opis przedmiotu zamówienia są z prawem do regresu.
Odp. Tak potwierdzamy prawo regresu do podwykonawcy przy czym nie dotyczy to osób
wymienionych w klauzuli.
10 Prosimy o wprowadzenie limitu 80 000,00 PLN na szkody w wyniku poszukiwania i usunięcia
awarii w mieniu Ubezpieczonego lub przez niego zarządzanym PKT.34 zakresu ubezpieczenia
OC.
Odp. Zgoda
11 Proszę o wyłączenie zapisu w OC pracodawcy świadczenie wypłacone z ZUS nie stanowi
franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w odszkodowaniu przyznanym od pracodawcy w
oparciu o jego odpowiedzialność cywilnoprawną) lub wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN
Odp. Brak Zgody
12 Prosimy o wprowadzenie limitu na powódź 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i
franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN nie więcej niż 10 000,00
PLN
Odp. Zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1000
PLN i nie więcej niż 10 000 PLN, Odp. Zgoda na limit w wysokości 5 000 000 PLN
13 Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN dla klauzuli wód gruntowych
Odp. Zgoda
14 Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 dla klauzuli drobnych prac budowlanych
Odp. Zgoda
15 Prosimy o wykreślenie zapisów z załącznika nr 1:
- ryzyka sabotażu
- błędy związane z obsługą posiadanego mienia, w tym jego instalacją, montażem
- szkody następcze występujące w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego objętego
ochroną
" Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania bez względu na stan majątku.
Nienależyty stan techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich - sieci, przyłączy
kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, urządzeń
kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych, c. o. itp. nie może być powodem odmowy wypłaty
odszkodowania.
" Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania również za rażące
niedbalstwo.
Odp. Brak Zgody
18.Prosimy dla klauzuli automatycznego pokrycia, klauzuli wypłaty zaliczki - włączenie klauzul
w treści obowiązującej w IR.
Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony
uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostaje objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie
Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że
fakt ten zostanie zgłoszony w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji środków

trwałych Ubezpieczającego oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki,
w wyznaczonym terminie.
Odpowiedzialność w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10.% sumy ubezpieczenia dla danej
grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia lub kwoty 15 000 000.
PLN
Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, może być ubezpieczone w
ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki
pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
Rozliczenie dodatkowej składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym
nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych
(IR 71) Klauzula wypłaty zaliczki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia,
strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu zaliczkę w terminie 14 dni od
daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50%
szacowanej bezspornej części odszkodowania.
Odp. Proponowana treść nie spowoduje odrzucenia oferty
18. Prosimy o korektę: Do ubezpieczenia mają zastosowanie klauzule w treści IR ze wspólnym
limitem 500.000 zł:
- kl. Terroryzmu
Klauzula aktów terroryzmu
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.
Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek
ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe,
prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek
organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające
na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i
dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy
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.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
………………………….PLN
Franszyza redukcyjna : ………………………….PLN
- kl. strajków, zamieszek i rozruchów
Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów

1.1
Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych
niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki wskazanej w polisie lub innym
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozszerza
zakres ochrony ustalony w OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem
strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę,
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów, spowodowane bezpośrednio
wskutek:
1
działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego
(niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o
których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma
na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też
ograniczenie jego skutków;
2 działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na
celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich
ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu
działaniu lub też ograniczenie jego skutków.
1.2
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną
w ramach niniejszej klauzuli wynosi …………. PLN i dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu
kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na
warunkach niniejszej klauzuli.
1.3
Franszyza redukcyjna:
1.4
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje
szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości
w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie
zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego
mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia
posiadania.
Odp. Zgoda, jednak Franszyzy i udział własny jak w SIWZ
16 Prosimy o informacje czy sprzęt elektroniczny jest do 5 lat jeżeli nie to podanie wykazu i
wieku sprzętu starszego z rokiem produkcji
Odp. Bez względu na wiek
19.Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw.
instalacje solarne)/fotowoltaiczne prosimy o informacje dodatkowe
Odp. Nie znajdują się
a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do
produkcji prądu), jaka suma ubezpieczenia /prosimy o podanie wartości przy planowanej
inwestycji.
b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis szkód,
d) Czy jest możliwość przesunięcie instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w
zapytaniu .
Jeżeli jest wśród przedmiotów ubezpieczenia lub jest planowane do ubezpieczenia tego typu
mienie to gdzie jest/będzie zainstalowane
W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej jeżeli istnieje lub jest przewidywana wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.
17 Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN dla klauzuli składowania lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego poniżej 300 000,00 PLN
Odp. Zgoda na limit 150 000 PLN

18 Prosimy o wprowadzenie podlimitu 50 000,00 PLN dla pkt 34 poszukiwanie ,usuwanie awarii
w zakresie ryzka OC lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego
Odp. Zgoda na limit 80 000 PLN
19 Prosimy o wprowadzenie dla czystych strat finansowych podimitu 100 000,00 PLN lub
innego akceptowalnego przez Zamawiającego poniżej 500 000,00 PLN.
Odp. Zgoda na limit 300 000 PLN
20 Prosimy o podanie największej wartości środków trwałych w jednej lokalizacji ( PML) i
wskazanie adresu tej lokalizacji.
Największa suma to 7 936 300,35 zł Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Świerczewskiego 1
21 Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem
utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
1.a Gdzie się znajduję – adres
1.b Od kiedy funkcjonuje
1.c Na jak dużym obszarze
1.d Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
Odp. Nie
22 W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
Odp. Nie dotyczy
23 Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 21.12.2020r.
24 Odp. Zgoda
Prosimy o zastosowanie klauzuli o poniższej treści : – Rowery elektryczne
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROWERU
§1
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU umowa
ubezpieczenia zostaje rozszerzona o ubezpieczenie roweru.
§2
Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia rozumie się:
1) rower – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni rowerzysty;
w rozumieniu OWU za rower uważa się także rower z napędem elektrycznym;
2) wypadek – zderzenie się ubezpieczonego podczas jazdy rowerem z innymi pojazdami,
osobami, zwierzętami, przedmiotami, a także wywrócenie się rowerzysty w czasie jazdy lub
prowadzenia roweru lub podczas wsiadania/zsiadania z roweru albo nieumyślne
uszkodzenie roweru przez osoby trzecie;
3) szkodę całkowitą – uszkodzenie roweru w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają
80% jego wartości.
4) Użytkownik- osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
za Pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza,
któremu Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu
wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego będącego pracodawcą, a także osobę fizyczną
Prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/

Ubezpieczonego;
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób
trwały, w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek:
1) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna,
zapadania lub usuwania się ziemi nie spowodowane działalnością ludzi , eksplozji oraz
upadku statku powietrznego;
2) akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1;
3) wypadku;
4) rabunku.
3. Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa może także
obejmować kradzież roweru pod warunkiem zabezpieczenia roweru w sposób
uniemożliwiający kradzież bez użycia narzędzi w czasie wykonywania czynności służbowych
na polecenie przełożonego i. Użytkownik ma obowiązek do zabezpieczenia rowerów w
czasie korzystania w wyposażone zabezpieczenia p/ kradzieżowe - łańcuch oraz blokada
tylnego koła zamykanego na klucz.
SUMA UBEZPIECZENIA
§4
1. Suma ubezpieczenia roweru w pierwszych 12 miesiącach okresu ubezpieczenia, równa
jest cenie zakupu brutto roweru wraz z wyposażeniem, określonej na podstawie dokumentu
zakupu przedstawionego przez Ubezpieczającego, jednak nie więcej, niż 10 000 zł.
2. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
Każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia roweru w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny
okres ubezpieczenia, określana jest w wysokości:
1) w drugim roku okresu ubezpieczenia – 80% ceny zakupu brutto,
2) w trzecim roku okresu ubezpieczenia – 65% ceny zakupu brutto,
3) w czwartym roku okresu ubezpieczenia – 50% ceny zakupu brutto,
wskazanej w dokumencie zakupu przedstawionym przez Ubezpieczającego.
4. W przypadku rozszerzenia ochrony o kradzież roweru – udział własny poszkodowanego w
szkodzie wynosi 25% sumy ubezpieczenia.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§5
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) których wartość nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia (tzw. franszyza integralna) –;
2) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez użytkownika lub
wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
3) powstałe podczas kierowania rowerem przez użytkownika

a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
b) który nie ukończył 18 lat – bez ważnej karty rowerowej, chyba że nie miało to wpływu na
zajście wypadku ubezpieczeniowego, nie uważa się za kierowanie rowerem bez ważnej
karty rowerowej, kierowania rowerem na drodze wewnętrznej albo poza jezdnią drogi
publicznej, jeżeli ubezpieczony nie ukończył 18 lat, (za jezdnię drogi publicznej uważa się
część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pojazdów silnikowych;
4) eksploatacyjne, powstałe w następstwie użytkowania roweru niezgodnie z jego
przeznaczeniem;
5) powstałe wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia, chyba że zostały objęte
ochroną ubezpieczeniową za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
6) powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportu;
7) powstałe podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że zostały objęte ochroną
ubezpieczeniową za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
8) powstałe podczas transportu roweru innymi środkami lokomocji;
9) w ogumieniu, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem
innych części roweru, objętych ochroną ubezpieczeniową.
10) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje użytkowania roweru poza wykonywaniem
czynności służbowych.
USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§6
1. W przypadku częściowego uszkodzenia roweru odszkodowanie ustala się na podstawie
rachunków za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez
ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy.
2. Za zgodą ubezpieczonego koszt naprawy może być ustalony na podstawie wyceny
dokonanej przez Ubezpieczyciela.
3. Wysokość szkody ustala się z uwzględnieniem lokalnych cen usług, części i materiałów
obowiązujących na terenie działania jednostki Ubezpieczyciela likwidującej szkodę.
4. W przypadku szkody całkowitej albo utraty roweru wypłaca się odszkodowanie w
wysokości równej wartości rynkowej roweru. 5. Ubezpieczyciel może zażądać oględzin
roweru w trakcie naprawy lub po jej zakończeniu, informując o tym poprzez dokonanie
stosownej adnotacji w protokole szkody.
25 Prosimy o wprowadzenie zapisu, ,że decyzje administracyjne w zakresie wszelkich roszczeń
bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią są wyłączone z ochrony
ubezpieczeniowej.
Odp. Potwierdzamy
26 Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy
Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed
narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony
indywidualnej pracowników
Odp. Potwierdzamy
27 Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki Pomocy
Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odp. Potwierdzamy
28 Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy
Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco
procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach
pandemicznych/epidemiologicznych.
Odp. Potwierdzamy
29 Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.
Odp. Zgoda
30 Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające
z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?
Odp. Zgoda
31 W zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o zgodę na
wprowadzenie poniższej treści klauzuli:
Klauzula katastrofy budowlanej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia,
strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku
katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie
jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany
lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
awaria instalacji.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
których wiek przekracza 50 lat ,odp: brak zgody na ten zapis
nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 10 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Franszyza redukcyjna 1 000 zł
Odp. Zgoda, za wyjatkiem ograniczenia wieku budynków do lat 50

