
Pępowo, dn. 02.08.2018 r. 

Zamawiający: 

Gmina Pępowo 

ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Pępowo” 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 

poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców: 

 

 

Pytanie 1: 

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia 

przepisy p.poż? 

Odpowiedź :  

Zamawiający  potwierdza, z wyjątkiem poz. 3, 4, 6, 7, 8 – tabela nr 2 w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub 

zabytkowe? – proszę o podanie liczby budynków i SU. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane. Zostały 

one wykazane wraz z SU w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Klauzula warunków i taryf – prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli 

nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art.816 kodeksu cywilnego oraz, że 

klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie 

obejmowanych ochroną. Treść klauzuli warunków i taryf przyjmuje brzmienie: 

Klauzula warunków i taryf - w przypadku do ubezpieczania lub podwyższania sumy 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz 

składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela z 

zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego 

rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową. Wszelkie zwroty 

składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji 

poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu 

realizowanych do ubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej 

ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

Pytanie 4: 

Jakiego rodzaju pojazdu specjalnego jest pojazd Mercedes-Benz  poz.1 – Tabela nr 4 . 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że jest to pojazd specjalny pożarniczy. 



 

Pytanie 5 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. 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. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 

załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 

SIWZ i programu ubezpieczenia. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ubezpieczenia przepięć na: 

„Klauzula ubezpieczenia przepięć– ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne 

powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane 

gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) 

lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił 

elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Limit odpowiedzialności do kwoty 

100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają 

zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na: 

„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, 

że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez 

którą strony rozumieją kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć 

będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania 

sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na 

sumy stałe oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia 

danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż 

wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit 

odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli 

odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu 

niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

nie może przekroczyć wartości mienia deklarowanej do ubezpieczenia. Dotyczy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



Pytanie 8 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy 

na: 

„Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa 

zostaje zachowana mimo, że ubezpieczający nie przystosował ruchomości (środka trwałego 

lub sprzętu elektronicznego do pracy, np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji 

przenoszenia ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego) z jednego miejsca na 

inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęte są również ruchomości, które przez dłuższy 

okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie są eksploatowane (np. w szkole w 

okresie przerwy wakacyjnej), ale zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie 

dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli awarii instalacji lub urządzeń 

technologicznych na: 

”Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli 

Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych 

przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się 

w obrębie lokalizacji (do 300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, 

wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z 

kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione 

i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności 

dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania 

awarii. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl 

zapisów OWU nie są limitowane.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej akceptacji zmiany wartości mienia lub o 

zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zastosowanie w  klauzuli obligatoryjnej: ochrony mienia wyłączonego z 

eksploatacji limitu czasowego do 6 miesięcy. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli składowania na: 



„Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 

pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego 

bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 

200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula 

dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie na: 

„Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 

warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego 

Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub 

budowli w innej lokalizacji na terenie gminy, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych 

decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo 

rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu 

gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli 

następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem 

przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Prosimy o podanie informacji czy wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem 

przeszły generalne remonty?  

Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wykonanych prac. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przeprowadza remonty na bieżąco, zgodnie z potrzebami. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie wskazać wszystkich 

remontów dotyczących budynków wybudowanych przed 1967 r.  

 

Pytanie 15 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy 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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający  potwierdza, z wyjątkiem poz. 3, 4, 6, 7, 8 – tabela nr 2 w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia. 



W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, 

pustostany lub przeznaczone do rozbiórki prosimy o podanie dodatkowych informacji: 

1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze 

nocnej oraz całodobowo dozorowany, 

2) czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od 

źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane, 

3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w 

gotowości do użycia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane. Zostały 

one wykazane wraz z SU w załączniku nr 6 do SIWZ. Zasady ochrony mienia wyłączonego z 

eksploatacji zostały dokładnie sprecyzowane w klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Wnioskujemy o zmianę wartości odtworzeniowej na rzeczywistą dla budynku 

nieużytkowanego o nazwie „wiatrak drewniany” z lokalizacją w Pępowie przy ulicy 

Sportowej. 

Prosimy o podanie zabezpieczeń p.pożarowych budynku. 

Prosimy o uzupełnienie informacji jakie jest przeznaczenie budynku. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju wartości. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że budynek „wiatrak drewniany” nie posiada zabezpieczeń p.pożarowych i jest 

obiektem nieużytkowanym. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących budynku mieszkalnego 

nieużytkowanego/w przebudowie w lokalizacji Siedlec 3: 

- jakiego rodzaju prace remontowe są obecnie wykonywane, 

- czy budynek zabezpieczony jest zgodnie z naszym pytaniem nr 17, 

- jakie będzie przeznaczenie budynku. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że obecnie wykonane zostały prace polegające na: przebudowie z 

rozbudową  zmieniające sposób użytkowania budynku, generalnym remoncie  dachu elewacji, 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie stropów i kompleksowej wymianie wszystkich 

instalacji. 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że budynek nie jest zabezpieczony zgodnie z pyt. 

nr.17. Zasady ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji zostały dokładnie sprecyzowane w 

klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. 

 

Pytanie 20 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 



Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy 

wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje  zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią 

dotknięte. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie wystąpiła. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że się nie znajdują. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 21. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że składowisko odpadów nie jest przedmiotem ubezpieczenia mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 

zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 1 000 zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



Pytanie 26 

Dotyczy ubezpieczenia mienia: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków 

starszych niż 50 lat? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy ubezpieczenia OC 

Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmianę zapisu zakresu 

ubezpieczenia na: 

„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 

- pokrycia poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu 

zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały 

się bezskuteczne, 

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w 

celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności osób objętych 

ubezpieczeniem, 

- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w 

związku ze zgłoszonymi roszczeniami: 

a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem 

w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, 

b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie 

ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel 

wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz 

kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem 

odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na 

pokrycie tych kosztów.” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy ubezpieczenia OC 

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień 

uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, 

szpitale lub inne placówki medyczne. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy ubezpieczenia OC 

Wnioskujemy 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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zarządza zrekultywowanym w 2009 r. składowiskiem odpadów 

położonym w Czeluścinie działka ewid. nr 241/6. Funkcjonowało ono od 1997 r. do 2009 r. 

na obszarze 0,91 ha. W najbliższym sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska znajdują się 

lasy i grunty orne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie planuje w 



najbliższych 3 latach prowadzić czynnego składowiska odpadów. 

 

Pytanie 30 

Dotyczy ubezpieczenia OC 

Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko 

odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie planuje. 

 

Pytanie 31 

Dotyczy ubezpieczenia OC 

Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że na bieżące remonty dróg, chodników w budżecie Gminy 

zaplanowano środki w wysokości 275.000 zł. 

 

Pytanie 32 

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §14 Istotnych Postanowień Umowy – 

część I zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część II zamówienia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 

których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 

zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 

ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 

22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy 

agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź :  

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby polisy ubezpieczeniowe były wystawiane przez 

osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na 

podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne 

pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta 

ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

Pytanie 34 

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o 

odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu 

udokumentowania zatrudnienia na postawie umowy o pracę osób będzie wymagał 

oświadczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 35 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 



prosimy o wskazanie istotnych różnic 

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat 

we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy 

o ich wskazanie. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że: 

a) był w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczony w zakresie zbliżonym do wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ 

b) szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje 

c) zakres ochrony był zbliżony do określonego w SIWZ 

 

Pytanie 36 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 

określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w 

ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 

wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie 

zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity 

odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 38 

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z 

eksploatacji obiekty budowlane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie 

tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie planuje. 

 

Pytanie 39 

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na 

użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy 

o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na 

użytkowanie, dla których uzyskanie pozwolenia było wymagane. 

 

Pytanie 40 

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. 



Odpowiedź :  

Zamawiający  potwierdza, z wyjątkiem poz. 3, 4, 6, 7, 8 – tabela nr 2 w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 41 

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego 

przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, 

zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter 

zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 

prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, 

czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać). 

Odpowiedź :  

Zamawiający informacje, że protokoły pokontrolne nie zawierają  uwag o charakterze 

zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. 

 

Pytanie 42 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania; 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 43 

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz 

określenie tej wartości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić PML. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że dane dotyczące wartości mienia zostały podane w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie 44 

Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie znajdujące się na wolnym powietrzu ma zostać 

objęte  ubezpieczeniem. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że we wnioskowanym okresie ubezpieczenia rodzaj  mienia o którego podanie 

prosi Wykonawca może się zmieniać. 

 

Pytanie 45 

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 

prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie 

ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że we wskazanym w pytaniu okresie nie wystąpiła powódź. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w jego ocenie lokalizacje nie są zagrożone 

powodzią. 

 

Pytanie 46 

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały 



miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru 

zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości 

poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że wystąpiły zalania, które zostały wykazane w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 47 

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 

mają być drogi. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 

mają być budowle, w tym m.in. drogi i chodniki wewnętrzne zgodnie z limitem określonym 

w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i 

innych zdarzeń losowych dróg publicznych. 

 

Pytanie 48 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, 

prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 

mają być budowle, w tym m.in. drogi i chodniki wewnętrzne zgodnie z limitem określonym 

w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić ich 

całkowitej długości, powierzchni i wartości. 

 

Pytanie 49 

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych 

zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie zgłasza. 

 

Pytanie 50 

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z 

wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz 

jednostkowych wartości. 

Odpowiedź :  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 49. 

 

Pytanie 51 

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ  poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych 

starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą". 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 52 

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości 

inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia będą prowadzone 

m.in. następujące inwestycje: 



- przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego 

budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu nr 3, wartość 

inwestycji 1.300.000 zł, termin ukończenia realizacji 2019/2020; 

- budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą rekreacyjną w Magdalenkach, wartość 

inwestycji 400.000 zł, termin rozpoczęcia 2018 /ukończenia 2019/2020; 

     - renowacja zabytkowego wiatraka w Pępowie ul. Sportowa, wartość inwestycji 300.000 

zł, termin rozpoczęcia 2018 /ukończenia 2019; 

 

Pytanie 53 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na 

wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że składowisko odpadów nie jest przedmiotem ubezpieczenia mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Pytanie 54 

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację: 

i) Jaka jest wartość biogazowni? 

ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni? 

iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie? 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie zgłasza mienia biogazowni. 

 

Pytanie 55 

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że 

transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane 

rozporządzenie. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 56 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że 

środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki 

trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie 57 

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest 

modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub 

przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 58 



Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący 

sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania 

przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego 

przedmiotu." 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 59 

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli 

nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że 

klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie 

obejmowanych ochroną. Treść klauzuli warunków i taryf przyjmuje brzmienie: 

Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz 

składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela z 

zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego 

rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową. Wszelkie zwroty 

składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji 

poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej 

ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

Pytanie 60 

Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: 

„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że: 

1)  maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 

zasilania,  

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne 

technicznie i gotowe do użycia, 

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych 

została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 

4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”  

Odpowiedź :  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli i jednocześnie informuje, że zasady 

ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji zostały dokładnie sprecyzowane w klauzuli. 

 

Pytanie 61 

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do 

szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów 

lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.” 

Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu 

remontowego Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów 

działalności Zamawiającego.  

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 62 

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do 

katalogu klauzul fakultatywnych.  

Odpowiedź :  



Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 63 

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek 

katastrofy budowlanej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 64 

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek 

wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 65 

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac 

budowlanych naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) 

budynku/budowli. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 66 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy 

drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz 

podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 67 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą 

działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, 

przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie 

takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 68 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub 

innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

 



Pytanie 69 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

 

Pytanie 70 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w 

SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do 

OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. 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. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 

załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 

SIWZ i programu ubezpieczenia. 

 

Pytanie 71 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować 

tylko koszty ich odtworzenia. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie potwierdza. Odpowiedzialność dotyczy szkód wynikających z utraty, 

zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Zamawiającemu przez osoby trzecie w 

związku z prowadzoną przez niego działalnością. 

 

Pytanie 72 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 

tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 73 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / 

użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 74 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 



W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu 

organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz 

jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni mogą być prowadzone również przez 

pracowników Gminy, po wcześniejszym szkoleniu. 

 

Pytanie 75 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie 

obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, 

motorowodnymi, lotniczymi. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 76 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

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. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 77 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty 

finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego 

orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na 

podstawie art. 417¹ kc).  - pkt „z” w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub 

innego dogodnego dla Zamawiającego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 78 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z 

przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. 

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o: 

a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego. 

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC 

za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z 

przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla 

Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia). 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zarządza zrekultywowanym w 2009 r. składowiskiem odpadów 

położonym w Czeluścinie działka ewid. nr 241/6. Funkcjonowało ono od 1997 r. do 2009 r. 

na obszarze 0,91 ha. W najbliższym sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska znajdują się 

lasy i grunty orne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie planuje w 

najbliższych 3 latach prowadzić czynnego składowiska odpadów. 

 



Pytanie 79 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i 

nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz 

administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). 

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o 

wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego 

dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia). 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zarządza zrekultywowanym w 2009 r. składowiskiem odpadów 

położonym w Czeluścinie działka ewid. nr 241/6. Funkcjonowało ono od 1997 r. do 2009 r. 

na obszarze 0,91 ha. W najbliższym sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska znajdują się 

lasy i grunty orne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie planuje w 

najbliższych 3 latach prowadzić czynnego składowiska odpadów. 

 

Pytanie 80 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 

utylizacji odpadów to prosimy 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.    rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne) 

f.     Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zarządza zrekultywowanym w 2009 r. składowiskiem odpadów 

położonym w Czeluścinie działka ewid. nr 241/6. Funkcjonowało ono od 1997 r. do 2009 r. 

na obszarze 0,91 ha. W najbliższym sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska znajdują się 

lasy i grunty orne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie planuje w 

najbliższych 3 latach prowadzić czynnego składowiska odpadów. 

 

Pytanie 81 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do 

oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 82 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wnosi wysokość 

świadczenia ZUS ? KRUS. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie potwierdza. W ubezpieczeniu OC pracodawcy nie występuje franszyza 

redukcyjna. 

 

Pytanie 83 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący trigger to loss occurrence. 



Odpowiedź :  

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie 

ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem ustawowego terminu 

przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy to zajście w okresie ubezpieczenia zdarzenia 

bezpośrednio powodującego szkodę tzw. zdarzenia szkodowego, a także działanie lub 

zaniechanie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej. 

 

Pytanie 84 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, ,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i 

Nowej Zelandii. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 85 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i 

pojazdu  - pkt „v” 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 86 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby 

nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „r”). 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 87 

Dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego: 

Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 88 

Dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego: 

Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 20% odszkodowania, w przypadku 

trzeciej i każdej następnej szkody w danym okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem szkód 

polegających na kradzieży pojazdu. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 89 

Dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „gwarantowana suma 

ubezpieczenia”. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 90 

Dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego: 



W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o akceptację następującego zapisu:  

„Gwarantowana suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych, których wartość 

ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie w okresie 12 

miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż: 

1) pojazd nie uległ uszkodzeniu, 

2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, 

3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km” 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 91 

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.08.2018, zamiast 

07.08.2018. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 92 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie wysokości rocznego budżetu wszystkich jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że wysokość rocznego budżetu wszystkich jednostek wynosi 

26.399.919,01 zł. 

 

Pytanie 93 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie szkodowości z roku 2015. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w 2015 r. szkody nie wystąpiły. 

 

Pytanie 94 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, na jakim etapie prac jest przebudowana budynku mieszkalnego (dawniej 

szkoły) wykazanego w poz. 24 Tabeli nr 2, a także od kiedy jest prowadzona ta przebudowa i 

na kiedy jest przewidziane zakończenie tych prac. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są roboty budowlane polegające na 

ociepleniu elewacji i wykończeniu klatki schodowej. W latach poprzednich wykonane zostały 

prace polegające na: generalnym remoncie  dachu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymianie stropów i kompleksowej wymianie wszystkich instalacji. Przebudowę obiektu 

rozpoczęto w roku 2015, zakończenie inwestycji planuje się na lata 2019-2020. 

 

Pytanie 95 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o potwierdzenie, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia (szczególnie w 

grupie budowle ubezpieczane na pierwsze ryzyko) nie ma przepustów i mostów drogowych, 

tuneli, przejść nad i pod torami, 

a także że nie jest planowana taka inwestycja w najbliższych 3 latach. 

Jeśli takie obiekty są, to prosimy o podanie, jakiego rodzaju są to obiekty oraz jakiej 

konstrukcji. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 



 

Pytanie 96 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o wyłączenie w ryzyku dewastacji szkód wyrządzonych przez zwierzęta. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 97 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

W klauzulach automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym (nr 7) i automatycznego 

pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu (nr 8) prosimy o następującą zmianę: 

jest: 

Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli 

Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte 

środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat 

potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli.  

 

proponowana zmiana: 

Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku informuje o zmianach w majątku w terminie do 

30 dni od dnia następnego od udokumentowanego zakupu lub zwiększenia wartości mienia w 

dokumentach księgowych, a jeżeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest 

potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy 

tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy 

przedmiotowej klauzuli.  

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 98 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (nr 10) limitu 

szkód do kwoty 10.000 zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 99 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12) do kwoty 

300.000 zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 100 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli miejsca ubezpieczenia (nr 23) do kwoty 500.000 zł. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 101 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o przyjęcie w klauzuli katastrofy budowlanej (nr 37) następujących wyłączeń 

odpowiedzialności za szkody: 

1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wysiedlenia,  



2) w budynkach wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z użyciem 

wadliwych materiałów,  

3) wskutek prowadzenia prac budowlanych lub montażowych,  

4) w wyniku katastrofy budowlanej budynków:  

a) starszych niż 50 lat – w odniesieniu do budynków o konstrukcji drewnianej i stalowej,  

b) starszych niż 90 lat – w odniesieniu do konstrukcji murowanej i żelbetowej.  

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. 

 

Pytanie 102 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o wyłączenie z klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlano-montażowych 

(nr 38) prac wymagających pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 103 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, jakiego rodzaju, o jakiej wartości i kiedy planowane są prace budowlano-

montażowe. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia będą prowadzone 

m.in. następujące inwestycje: 

- przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego 

budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu nr 3, wartość 

inwestycji 1.300.000 zł, termin ukończenia realizacji 2019/2020; 

- budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą rekreacyjną w Magdalenkach, wartość 

inwestycji 400.000 zł, termin rozpoczęcia 2018 /ukończenia 2019/2020; 

     - renowacja zabytkowego wiatraka w Pępowie ul. Sportowa, wartość inwestycji 300.000 

zł, termin rozpoczęcia 2018 /ukończenia 2019. 

 

Pytanie 104 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie proponowanych limitów w rozszerzeniach ochrony w 

ubezpieczeniu OC w następujących przypadkach: 

a/ litera l – szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek…. - 500.000 zł, 

b/ litera m - szkody z tytułu organizacji imprez… - 500.000 zł, 

c/ litera n – OC pracodawcy - 500.000 zł, 

d/ litera w – za szkody wyrządzone przez jednostki OSP– 500.000 zł 

e/ litera x – za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta – 100.000 zł 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany limitów odpowiedzialności. 

 

Pytanie 105 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się 

taką działalnością profesjonalnie. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni mogą być prowadzone również przez 

pracowników Gminy, po wcześniejszym szkoleniu. 

 

Pytanie 106 



Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie 

prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. 

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie 

rodzaju odpadów – według poniższego wykazu 

19 13 07*   odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, 

zawierające substancje niebezpieczne 

19 13 08    odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, 

zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07 

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady  gospodarstw domowych i podobne handlowe, 

przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01) 

20 01 01 papier i tektura 

20 01 02  szkło 

20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji 

20 01 10 ubrania 

20 01 11 wyroby włókiennicze 

20 01 13* rozpuszczalniki 

20 01 14*  kwasy 

20 01 15*  alkalia 

20 01 17* Fotochemikalia 

20 01 19* Pestycydy 

20 01 21*  świetlówki i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23*  zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  farby, tusze, kleje i żywice inne niż  te wymienione w 20 01 27 

20 01 29*  detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29  

20 01 31*  leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31 

20 01 33*  baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne 

baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33  

20 01 35*  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

20 01 37*   drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38  drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39  tworzywo sztuczne 

20 01 40 metal 

20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów 

20 01 99 inne niewymienione frakcje 

20 02     odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 gleba i kamienie 

20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03  pozostałe odpady komunalne 

20 03 01 mieszane odpady komunalne  

20 03 02 odpady z targowisk 



20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że zarządza zrekultywowanym w 2009 r. składowiskiem odpadów 

położonym w Czeluścinie działka ewid. nr 241/6. Funkcjonowało ono od 1997 r. do 2009 r. 

na obszarze 0,91 ha. W najbliższym sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska znajdują się 

lasy i grunty orne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi i nie planuje w 

najbliższych 3 latach prowadzić czynnego składowiska odpadów. 

 

Pytanie 107 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są 

przewidziane na rok bieżący. 

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu zapisów: 

Zamawiający jest obowiązany do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 

48 godzin, 

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że przeprowadza remonty na bieżąco, zgodnie z potrzebami. 

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu SIWZ wnioskowanych 

zapisów. 

 

Pytanie 108 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Klienta parking. 

W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby 

miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 

1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i 

autobusów, 

2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 

3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu  z 

pomieszczenia dozoru, 

4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w 

pomieszczeniu dozoru), 

5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z 

parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w 

przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu 

pojazdu przez osobę dozorującą parking. 

Odpowiedź :  

Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego. 

 

Pytanie 109 

Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – część I zamówienia: 

Prosimy o podanie, czy do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły. 

Odpowiedź :  

Zamawiający potwierdza. 

 

 



Pytanie 110 

Dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego: 

Ubezpieczenie assistance (ASS) – Minimalny zakres terytorialny – RP i Europa. Prosimy o 

modyfikację zapisów SIWZ  poprzez wyłączenia z zakresu terytorialnego Ukrainy. 

Odpowiedź :  

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie Ukrainy z zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu 

assistance. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostaną zamieszone na stronie 

internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i są 

wiążące, zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

/-/Stanisław Krysicki 


