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Złotów, dn. 30 października 2019 r. 

  

Do wszystkich wykonawców 

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści 
SIWZ  

 
Dotyczy:  Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ochrona ubezpieczeniowa 
Zamawiającego”. 
Ogłoszenie nr 614241-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. 

 
 
          Gmina Złotów na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach 
prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od 
wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.  
          Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ 

nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  

Zamawiającego.  

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z kradzieży zwykłej gotówki oraz paliwa. 

Odp. Tak. Zamawiający informuje, ze wyłącza z ryzyka kradzieży zwykłej gotówkę i paliwo. 

2/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zgłoszono drogi, mosty, 
przepusty. Jeżeli tak, to prosimy o podanie sumy ubezpieczenia. 

Odp. Nie są włączone, jedynie te mostki, które mogłyby się kwalifikować jako mała 
architektura bądź też drogi wewnętrzne i chodniki wewnętrzne w systemie na pierwsze 
ryzyko do 50 000,00 zł. 

3/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki 
nieużytkowane/niezamieszkałe. Jeżeli tak, to prosimy o wykaz z wartością budynków. 

Odp. Nie, obecnie Gmina Złotów nie posiada budynków nieużytkowanych i nie ubezpiecza 
tych obiektów. 

4/ Prosimy o podanie PML z lokalizacją. 

Odp. Jest to SP Radawnica: budynek 6782905,01 zł + elektronika 96902,04 zł 

5/  Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające 
odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

Odp. Tak. 

 

http://www.bip.gminazlotow.pl/
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6/  Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media. 

Odp. Nie ma obecnie takich budynków. 

7/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia  zostały zgłoszone lub czy zostaną zgłoszone w 
trakcie umowy ubezpieczenia składowiska odpadów lub Punkty Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. 

 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji: 

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 

- jak są magazynowane: 

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 

2/ odpady elektryczne i elektroniczne, 

-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z 
Zamawiającym), 

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenie OC, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, 
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

 

Odp. Nie zostały zgłoszone, zadania te zostały przekazane innemu Wykonawcy. 

 

8/ Prosimy o informację czy w latach 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią. 

Odp. Nie. 

9/ Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. 

Odp. Nie. 

10/ Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy 
wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?: 

Odp. Tak. 

11/ Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2019r. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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12/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zalaniowej na: 

” Klauzula zalaniowa – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane 
zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną 
stolarkę okienną lub drzwiową, również w przypadku gdy do szkody doszło w związku 
z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów, a także w związku 
z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub 
drzwiowych, rynien i spustów. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód 
zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu 
odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie 
odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami, chyba że 
zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn 
niezależnych od ubezpieczonego (np. złe warunki atmosferyczne). Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000 zł. Klauzula dotyczy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 
13/ pkt.4.12 – Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego limitu „ np. 200.000 zł” 

Odp. Zamawiający informuje, ze nie powinno być wyrażenia „np.” – przypadkowo nie został 
usunięty. 

14/ pkt.4.14 - odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez 
niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, szkody w 
pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu oraz szkody powstałe 
podczas pokazów  pirotechnicznych (sztuczne ognie, fajerwerki). W odniesieniu do szkód 
powstałych podczas pokazów pirotechnicznych limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł, 
pod warunkiem, że pokaz pirotechniczny będzie przeprowadzany przez podmiot zajmujący 
się profesjonalnie taką działalnością. Ochrona w ramach tego rozszerzenia nie obejmuje 
odpowiedzialności za organizacje imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, 
samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi – prosimy o wprowadzenie limitu w 
wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 1 000 000 zł za punkt 4.14 

15/ pkt. 4.16 - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, 
praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, 
osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac 
interwencyjnych przez Urząd Pracy – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 500 000 zł za punkt 4.16 

 

16/ pkt. 4.17 - odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych 
i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - prosimy o 
wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 500 000 zł za punkt 4.17 
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17/ pkt. 4.19 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, 
którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem 
do regresu do podwykonawców. W przypadku powierzenia określonych czynności osobie 
fizycznej, regres jest wyłączony - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 1 000 000 zł za punkt 4.19 

 
18/ pkt. 4.23 - odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników 
Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy 
będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy 
kradzieży pojazdów – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 100 000 zł za punkt 4.23 

 
19/ pkt. 4.24 - odpowiedzialność za szkody, za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, 
powstałe w związku z prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, 
konserwacji, napraw, budowy, rozbudowy itp. mienia stanowiącego własność, użytkowanego 
lub administrowanego przez Ubezpieczonego -prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 
500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe   
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 500 000 zł za punkt 4.24 

 
20/ Prosimy o wyłączenie pkt. 4.25 - odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z 
art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych - limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
21/ pkt. 4.26 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji 
inwestora lub inwestora zastępczego, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu 
budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - prosimy o 
wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł, nie wyraża zgody 
na 500 000,00 zł.  Wprowadza się limit 1 000 000 zł za punkt 4.26 

 
22/ pkt.4.29 - odpowiedzialność za szkody w związku z wprowadzeniem produktu (woda) do 
obrotu, w tym z powodu przeniesienia chorób zakaźnych; odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone osobom trzecim wskutek niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych 
parametrach wody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 1 000 000 zł za punkt 4.29 

 
23/ pkt.4.30 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
wykonywaniem naprawy, konserwacji, remontu, czyszczenia, podłączeń wodociągów i 
kanalizacji oraz w związku z budową wodociągów i kanalizacji itp., w tym szkody w 
instalacjach podziemnych - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 1 000 000 zł za punkt 4.30 
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24/ pkt. 4.31 - odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym 
urządzeń i instalacji, za których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność 
Ubezpieczony - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 500 000 zł za punkt 4.31 

 
25/ pkt.4.32 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac 
polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów - prosimy o wprowadzenie limitu w 
wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się limit 500 000 zł za punkt 4.32 

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

26/ Prosimy o informację czy wykazana szkoda dotyczyła OC ppm czy autocasco oraz w 
którym roku wystąpiła. 

Odp. Jest to szkoda z OC ppm z dnia 15.12.2017r. 

 

27/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie składki minimalnej w AC w wysokości 
250 zł 

Odp. Tak. 

28/ Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń: Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 10 000,00 zł. 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje wprowadzony limit 10 000,00 zł. 

 

29/Prosimy o podanie, których pojazdów dotyczy assistance 

Odp. PZL98SV, PZL5S99, ZL3S60; PZL2X08 

 

30/ Czy zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść klauzuli wynajmu pojazdu zastępczego: 

„Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel 
pokrywa w ramach umowy ubezpieczenia Assistance koszty wynajmu pojazdu zastępczego w 
przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 7 dni.” 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką treść klauzuli. 


