
Kudowa Zdrój, dnia 17.07.2018 
 

Identyfikator: PP/36/DA/U/2018 
   

Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji  „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH  INTERESÓW 
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH – CZĘŚĆ I ” 

 
Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje,  iż do w/w postępowania w dniu 
16.07.2018 zostały złożone zapytania. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 
prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach 
dodatkowych 

 
Odpowiedź: Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne 
na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w 
SIWZ i umowie.  
 

2. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki rozszerzające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela w stosunku do zapisów SIWZ, to nie mają zastosowania chyba, że Zamawiający 
włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk ochroną objęte są wszystkie ryzyka, chyba że zostały wyłączone 
zgodnie z katalogiem wyłączeń w SIWZ i w odpowiedziach na pytania do przetargu. 
 

3. OC za szkody czyste finansowe wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 500 zł 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

4. OC z tytułu administrowania drogami - wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300,00 
zł. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ. 
 

5. Prosimy o potwierdzenie, że dla zakresu ubezpieczenia opisującego poszczególne obszary 
odpowiedzialności ,np. OC środowiskowe, OC pracodawcy – zapisy OWU zawierające 
standardowe doprecyzowania, definicje lub wyłączenia będą miały zastosowanie. 
 

Odpowiedź: : Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne 
na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w 
SIWZ i umowie. 

 
6. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pkt 5.36 

           Prosimy o wprowadzenie klauzuli ograniczenia stosowania zasady proporcji 
           Dotyczy: zawartych ubezpieczeń w systemie sum stałych.  Z zachowaniem pozostałych, nie 

         zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  we wniosku                                                     
i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od 
stosowania zasady proporcji, jeśli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia 
przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 
20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień 
wystąpienia szkody. 

 



Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk klauzulę 
ograniczenia zasady proporcji: Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji, jeśli wysokość 
szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub 
gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia 
dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody. Dotyczy ubezpieczeń zawartych w systemie sum 
stałych. 
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