
  Zawichost, dn. 12.12.2018 r. 

 

 

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2) 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego: 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zawichost wraz z jednostkami 

organizacyjnymi”  

 

ODPOWIEDZI 

 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu. 

 

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

Dotyczy: część I zamówienia 

1.  

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. 

Zamawiajacy potwierdza, 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. 

2.  

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi 

limitu w wysokości 1.000.00,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenie w każdym okresie 

ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną w 

wysokości 10% wartości szkody, min. 2.000,00 

zł. 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zapytywanym 

zakresie. 

3.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 

000 PLN na podtopienia i zalania powstałe 

wskutek  podniesienia się poziomu wód 

gruntowych 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zapytywanym 

zakresie. 

4.  

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. 

Zamawiajacy potwierdza, że 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. 

5.  

Prosimy o informację czy wszystkie budynki i 

budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

aktualne rocznej pięcioletnie przeglądy budowlane 

potwierdzające właściwy stan techniczny 

Zamawiajacy informuje, że jest zobligowany do 

przestrzegania przepisów prawa. 

6.  

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I.    mienie wyłączone z eksploatacji  

II.   pustostany 

III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie 

Zamawiajacy informuje, że budynki mieszkalne przy 

ul. Askenazego 19 oraz ul. Ostrowieckiej 4 są 

budynkami nie użytkowanymi. Budynek przy ul. 

Ostrowieckiej 4 jest w dobrym stanie technicznym i 



technicznym oczekuje na zajecie przez lokatora. Budynek przy ul. 

Askenazego 19 jest w złym stanie technicznym i 

zostaje wyłączony z ochrony w zakresie 

ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.  Zmiana 

wartości dla powyższej lokalizacji zostanie 

naniesiona i wprowadzona we wnioskach 

ubezpieczeniowych przekazanych wybranemu 

wykonawcy przez brokera. W związku z powyższym 

formularz oferty nie ulega zmianie. 
 

7.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 

wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 

ubezpieczenia. 

8.  

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 100.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. W przypadku braku 

akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. 

limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 

9.  

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). 

10.  

Czy Zamawiający planuje w  okresie 

ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy 

podać które i o jakiej wartości,   

Zamawiajacy informuje, że na chwilę obecną nie 

planuje w  okresie ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek  budynki. 

11.  

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu 

nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 

wyburzenia 

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie 

podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 

wyburzenia. 

12.  

W przypadku odpowiedzi negatywnej na 

powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

13.  

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu 

nie podlegają budynki drewniane? 

Zamawiajacy informuje, że wszystkie znane sobie 

informacje o konstrukcji budynków zostały 

zamieszczone  w załączniku 1d do SIWZ. 

14.  

W przypadku odpowiedzi negatywnej na 

powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zapytywanym 

zakresie.  

15.  

Prosimy o potwierdzenie, że drogi nie są 

ubezpieczone w systemie na Sumy Stałe. W 

przeciwnym wypadku proszę o podanie wartości 

do ubezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że drogi nie są 

ubezpieczone w systemie na Sumy Stałe 

16.  

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 potwierdza, że zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

17.  

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. 

Zamawiający potwierdza, że 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. 

18.  

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. 

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu pkt. 4.35 w 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

 

Pkt 4.35 przed zmianą 

1.1. odpowiedzialność cywilną za szkody 



wyrządzone z tytułu organizacji, 

współorganizowania  

i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, 

np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, 

artystycznych, okolicznościowych i innych, 

niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów, bez podlimitu,  

do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane 

pokazem sztucznych ogni itp.), z włączeniem  

do ochrony szkód spowodowanych przez 

uczestników, pracowników ubezpieczającego i 

członków ich rodzin, wykonawców, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, 

administracyjne i ochrony (z zachowaniem prawa do 

regresu w przypadku szkód wyrządzonych  

z winy umyślnej) oraz szkód wyrządzonych tym 

wymienionym osobom i służbom, 

 

Puk 4.35 po zmianie 

 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z 

tytułu organizacji, współorganizowania  

i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, 

np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, 

artystycznych, okolicznościowych i innych, 

niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów, bez podlimitu,  

do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane 

pokazem sztucznych ogni itp. z zastrzeżeniem, że 

pokazy będą wykonywane przez podmioty 

zajmujące się tą działalnością profesjonalnie), z 

włączeniem  

do ochrony szkód spowodowanych przez 

uczestników, pracowników ubezpieczającego i 

członków ich rodzin, wykonawców, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, 

administracyjne i ochrony (z zachowaniem prawa do 

regresu w przypadku szkód wyrządzonych  

z winy umyślnej) oraz szkód wyrządzonych tym 

wymienionym osobom i służbom, 

 

19.  

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 

dzień 18/12/2018r. 

Zamawiajacy dokonał zmiany składania ofert na 

dzień 17.12.2018 i nie dokonuje kolejnych zmiany w 

tym zakresie.  

 

 

 



Zamawiający dokonuje zmiany  treści SIWZ: 

 

Przesuwa termin składania ofert na 14.12.2018 do godz. 10.00, w związku z powyższym zmianie ulegają 

zapisy SIWZ w pkt. 7.17. oraz 10.2., 10.5. i otrzymują brzmienie:  

 

Treść przed zmianą: 

 

… 

 

7.17. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zawichost– nie otwierać przed dniem 

13.12.2018 r., do godz.10:15 

… 

 

8.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 13.12.2018 r., o godz. 10:00 

 

… 

8.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018  r., o godz. 10:15, w siedzibie zamawiającego, 

 

… 

 

Treść po zmianie: 

 

… 

 

7.17. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gmina Zawichost – nie otwierać przed dniem 

17.12.2018 r., do godz.10:15 

 

… 

82.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 17.12.2018 r., o godz. 10:00 

 

… 

8.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018  r., o godz. 10:15, w siedzibie zamawiającego, 

 

… 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 

 
 

 

 

 


