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Znak sprawy: PON.253.1.1.2018 

 

Toruń, dn. 16.02.2018 r. 

           

  Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia  

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych 

interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi  

Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 517126-N-2018 z dnia 12.02.2018 r.  
 

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych 

interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na 

nie odpowiedziach. 
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L.

p. 

Pytanie Odpowiedź 

1 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności leczniczej,  medycznej, badawczej, farmaceutycznej, 
a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy 
drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. ) 
 

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz.1729)  

Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie 

opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kropelkowe, pomiary 

podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp. 

2 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
i nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem 
jednostkami służby zdrowia. 
 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia  

3 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z 
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, 
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 

Zamawiający informuję, że nie 

posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 

utylizacji odpadów. 

4 

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej 
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z 
organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych 
oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości 
 

Zamawiający potwierdza, że  zakres ochrony ubezpieczeniowej 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, 

motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie 

maksymalnej prędkości.  
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5 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy 
sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy 
będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące 
się takimi pokazami. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.  

Zamawiający potwierdza, że co do zasady przy organizacji imprez 

niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych 

ogni przeprowadzane są przez podmioty profesjonalnie zajmującymi 

się takimi pokazami. 

6 

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. 
 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 

zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać 

Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

7 

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje 
zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki 
podległe. 
 

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno 
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe. 
 

8 

Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie 
franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i 
udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych 
umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie 
do ubezpieczenia OC. 
 

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowej wiedzy o 

wysokości uwzględnionych franszyz i udziałów własnych. Zamawiający 

informuję, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmuje wszystkie ryzyka 

obecnie zgłoszone do ubezpieczenia. 

9 

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 

300 zł. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Speleologia
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10 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku 

do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą 

wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 

 

Zamawiający informuję, że  zapisy dotyczące możliwości zmiany 

umów określone są w załącznikach nr 6, 6a i 6b do SIWZ – projekty 

umów dotyczące części I, II i III zamówienia.  

11 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym 
aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej 
odpowiedzialności ubezpieczonego. 
 

Zamawiający informuję,  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej określony jest w SIWZ. 

12 

Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez nie 
obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu 
ubezpieczeń obowiązkowych. 
 

Zamawiający potwierdza, że OC organizatora imprez nie obejmuje szkód 
objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 
 

13 

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń 
odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, a więc 
będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach 
do OWU Wykonawcy. 
 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 

wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki 

ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą 

pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

14 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie 
objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości 
komunalnych. 
 

 

Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuje o OC z tytułu zarządzania 

zasobami nieruchomości komunalnych. 

15 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka 
z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innej akceptowalnej 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 
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16 
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do 

SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów  

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji o mieniu, niż 

te określone w załączniku nr 1e do SIWZ.  

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie 

przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia 

deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po 

ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). 

17 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy 

budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

18 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są 

jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z 

działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu 

odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o 

podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych 

obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość) 

 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty 

(budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na 

segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów.   

19 

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących 

katastrofy budowlanej: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w 

tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów 

nośnych w ich podporach; 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.. 
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3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

 

20 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc 

ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego 

akceptowanego przez Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.. 

21 

Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, 

pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w 

budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia 

 

Zamawiający informuje że wszystkich informacji udzielił w załączniku nr 1e 
do SIWZ. 
Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo 

przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i 

samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z 

Zamawiającym). 

22 

Czy obiektach należących do Powiatu w ciągu ostatnich 20 lat 

miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi 

podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje 

zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości 

wypłaconych odszkodowań.  

 

Zamawiający informuję, że w ciągu ostatnich 20 lat na terenie  Gminy 

wystąpiły lokalne podtopienia. Mienie wykazane do ubezpieczenia 

nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią. 

23 

Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z 

eksploatacji zostały odłączone media. 

 

 

Zamawiający potwierdza, że w obiekcie wyłączonym z eksploatacji zostały 

odłączone media. 

 

24 
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym 

stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego 

zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 
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upadek statku powietrznego). 

 

25 

Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w 

zakresie analogicznym do aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie 

prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości 

franszyz mających zastosowanie w dotychczasowym 

ubezpieczeniu 

 

Zakres ubezpieczenia, poziom franszyz w latach ubiegłych był zbliżony. 

Istotną modyfikacją dotyczącą zakresu ubezpieczenia jest zmiana systemu 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia z ryzyk nazwanych na ubezpieczenie 

mienia od wszystkich ryzyk. 

26 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 

przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 

jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  

 

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady 

przestrzegają przepisów prawa. 

Zamawiający nie posiada jednak szczegółowych informacji na temat 

przeglądów stanu technicznego. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie 

przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia 

deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po 

ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). 

27 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych 

umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. nr 10.  

28 

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają 
limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk 
szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o 
potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity 
odpowiedzialności określone w SIWZ. 
 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 

wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki 

ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą 

pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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29 

W związku z zapisami klauzuli usunięcia przyczyny awarii i 

braku limitu dla tej klauzuli oraz definicji awarii instalacji lub 

urządzeń technologicznych w ubezpieczeniu mienia systemem 

od wszystkich ryzyk proszę o potwierdzenie ograniczenia 

kosztów poszukiwania miejsca awarii do limitu 200 000 PLN. 

 

Zamawiający informuję, że  limit kosztów poszukiwania miejsca awarii 
wynosi 200 000 PLN. 

30 
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych. 

Zamawiający informuję, że wszystkie informacje odnośnie szkodowości 

zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ.  

31 

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające 
lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają 
zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i 
programie ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą 
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

32 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją 

zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie 

zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań 

wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów 

komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej 

lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu 

ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania 

wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące 

możliwość złożenia oferty.  

 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i 
umowie, zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie 
mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w 
opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że jeśli nie określił wyłączeń 
odpowiedzialności to obowiązują  wyłączenia wynikające z ogólnych 
lub szczególnych warunków Wykonawcy. 

33 

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance 

dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, osobowo-

ciężarowych i ciężarowych których dopuszczalna masa 

całkowita nie przekracza 3,5 tony oraz których wiek nie 

przekracza 15 lat. 

Zamawiający potwierdza, że bezskładowe ubezpieczenie assistance 

dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i 

ciężarowych których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 

tony. 
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34 
Prosimy o wskazanie które pojazdy mają mieć Assisatnce 
płatny. 

Zamawiający informuje , że nie wnioskuje o płatne ubezpieczenie 
assistance. 

35 

Prosimy o zmianę zapisu z: „4.10. Limit kosztów holowania 

(ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości  

1 500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów 

kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o 

dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,- zł”,  

na: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania 

albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z 

zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, 

Ubezpieczyciel pokrywa koszt 

transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej 

niż do kwoty brutto 5.000 zł, 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

36 

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie 

ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu 

do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów 

odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia). 

 

Zamawiający informuje ,że udzielił informacji w pytaniu nr 25.  
 

37 
Prosimy o udostepnienie dokumentów edytowalnych. 

 

Zamawiający udostępni  dokumenty w wersji edytowalnej. 

 

38 

Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy „Klauzuli 

Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.: 

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.  
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Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z 

zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie 

z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należą:  

1.         utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie 

działalności; 

2.         niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie 

lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia; 

3.         wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego 

odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem 

umowy ubezpieczenia; 

4.         wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość 

zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z 

zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w 

dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia; 

5.         istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana 

warunków reasekuracyjnych. 

 

39 

Proszę 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. 
 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie 
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą 
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

40 
 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do 
ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, 
że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i 
osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 
 

Zamawiający potwierdza nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i 
osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka.  
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41 

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 

2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich 

wartość. 

 
 

Zamawiający informuję, że wszystkie prowadzone i planowane inwestycje , 
remonty  dostępne są na stronie Zamawiającego:  
www.ugblizyn.bip.doc.pl    

 

42 

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub 

inkunabuły? 

 

Zamawiający informuję, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują ię 
starodruki lub inkunabuły.  

43 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie 

prosimy o uzupełnienie następujących informacji: 

a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów 

b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się 

starodruki i/lub inkunabuły 

d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia 

 

Zamawiający  informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się 

starodruki i inkunabuły. 

 

44 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.. 
 

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji o mieniu, niż 

te określone w załączniku nr 1e do SIWZ.  

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie 

przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia 

deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po 

ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). 

45 W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich 

lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.  

Pustostan -  Budynek administracyjno-garażowy na ul. Zgodna 18a, Bliżyn – 

Suma ubezpieczenia: 584 680 zł.  
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46 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe 
pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu 
ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z 
zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o 
ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 
50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku 
akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu 
akceptowalnego przez Zamawiającego 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.. 

47 

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub 
ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego 
pytania  prosimy o 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).  
 

Zamawiający informuję, że wszystkie  informacje, którymi na chwilę obecną 

dysponuje, dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych zawarte są w załączniku nr  1e  do SIWZ. 

Zamawiający jednocześnie informuję, że obiekt na ul. Zgodna 18a jest  

zamknięty, odcięty od mediów oraz ogrodzony.  

48 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają 
budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia  
 

 

Zamawiający informuję, że  ubezpieczeniu nie podlegają budynki 

przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 
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49 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie 
prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu 
ubezpieczenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.. 

50 

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem 
śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o 
podanie poniższych informacji: 

a. Gdzie się znajduję – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to 

kiedy 

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie 

wysypiska 

 

Zamawiający informuję, że nie posiada/zarządza/administruje 

wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. 

51 

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej 

franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% min.1000 PLN 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.  



str. 14 
 

52 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a 
także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów 
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 50.   

53 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą 

obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi 

takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, 

canyoning itp  

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, 

zastosowanie mają ogólne  lub szczególne warunki ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać 

Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

54 
Prosimy o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej 
z tyt. Organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni  będą 
przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą 
działalnością profesjonalnie .  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. nr 5.  

55 

 
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w 
związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

 

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. nr 1. 
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56 

Informuje, iż w załączniku nr 7 do SIWZ podana jest błędna 

informacja o szkodowości. 

W załączeniu przesyłam wykaz szkód za okres 2015-2018. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ . Korekta załącznika nr 7 do 

SIWZ stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i wyjaśnień. 

 
W odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiającego  
informuje  o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym  jak wyżej. 

 

   


