
Złotów, dn. 31 października 2019 r. 

  

Do wszystkich wykonawców 

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści 
SIWZ – część II. 

 
Dotyczy:  Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności Gminy Złotów”. 
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. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 08.11.2019 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany 

wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku 

podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności”  (§13 pkt. 3 

istotnych postanowień umowy część I zamówienia) nie oznacza, że suma gwarancyjna lub 

limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody 

wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów 

odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron) 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

3. W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o dodatkowe informacje: 

- 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 różnic. 

- czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną. W 

przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic 

- 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 

http://www.bip.gminazlotow.pl/


Odp. Zmieniony został system ubezpieczenia z ryzyk nazwanych na All risk, zwiększono 

sumę gwarancyjną w OC z 1 mln zł na 2 mln oraz wprowadzono ryzyko ubezpieczenia 

maszyn. 

 

4. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek wnioskujemy o 

wskazanie mienia, w przypadku którego ma miejsce przedmiotowa sytuacja. 

Odp. Dotyczy ubezpieczenia budynków, gdzie Gmina jest jednym z członków wspólnoty 

mieszkaniowej. 

 

5.  W odniesieniu do klauzul dla ubezpieczenia części I prosimy o doprecyzowanie, czy 

zastosowanie będą miały klauzule 36, 37 oraz 38. Jeżeli tak prosimy o wskazanie treści 

przedmiotowych klauzul.  

Odp. Klauzula nr 36 jest obligatoryjna, a klauzule 37 i 38 są fakultatywne. I ch treść znajduje 

się w załączniku nr 5, są to: 

36. Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek 

37.Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia 

38. Klauzula aktów terroryzmu 

 

6. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o potwierdzenie, że mienie 

zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności: 

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

7. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o potwierdzenie, że obiektu 

budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg 

SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W 

szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia 

- sprzętu przeciwpożarowego 

- instalacji elektrycznej i odgromowej 

- instalacji gazowej 

- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) 

- instalacji gazów medycznych 

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

- instalacji ciśnieniowych 

- urządzeń dźwigowych 

Odp. Zamawiający potwierdza 

 



8. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały budynki w złym stanie techniczny. Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie. 

Odp. Nie. 

 

9. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 8 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Odp. Nie dotyczy. 

10. W przypadku braku zgody na pytanie numer 9 wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEX-y 

Odp. Nie dotyczy. 

 

11. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały budynki nieużytkowane. Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie. 

Odp. Nie zostały. 

 

12. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 11 prosimy o informację czy 

przedmiotowe lokalizacje zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (jeżeli tak to 

jak), odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 

Odp. Nie dotyczy. 

 

13. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 11 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Odp. Nie dotyczy. 

 

14. W przypadku braku zgody na pytanie numer 13 wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEX-y 

Odp. Nie dotyczy. 

 

15. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o informację czy do 

ubezpieczenia zostały budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia. Jeżeli tak prosimy o 

ich wskazanie 

Odp. Nie zostały wykazane. 

 

16. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 15 wnioskujemy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Odp. Nie dotyczy. 

 

17. W przypadku braku zgody na pytanie numer 16 wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEX-y 

Odp. Nie dotyczy. 

 

18. W odniesieniu do klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania prosimy o modyfikację 

zapisu, poprzez wprowadzenie treści „Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w 

wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub 

zewnętrznym w ciągu 14 dni od potwierdzenia swojej odpowiedzialności lub 

wykonania/otrzymani kosztorysu wewnętrznego/zewnętrznego. 



Treść oczekiwanej klauzuli może uniemożliwić wypłatę we wskazanym terminie w sytuacji 

gdy przyjęcie odpowiedzialności lub przedstawienie kosztorysu będzie miało miejsce np. 13 

dnia licząc od dnia zgłoszenia szkody. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

19. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że w punkcie 4.7 ochrona obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia 

dokumentów. 

Odp. Zamawiający nie potwierdza. 

 

20. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, 

rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych 

wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się 

takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie 

poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i 

skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, 

hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

21. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem 

lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem. 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

22. W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o dodatkowe informacje: 

- czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska 

śmieci 

- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni 

- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części wykorzystywane jest 

obecnie 

- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie 

- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie 

planowane jest jego zamknięcie – jeżeli tak to kiedy 

- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, 

kompostowanie, inne) 

- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w 

związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów – 

jeżeli tak prosimy o informację na temat szkód i roszczeń z tytułu OC 

- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie  

sortowni odpadów – jeżeli tak prosimy o informację na temat szkód i roszczeń z tytułu OC 

- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie 

wymogi prawne w zakresie ppoż i ochrony środowiska 

Odp. Nie dotyczy. 



 

23. W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni prosimy o 

potwierdzenie, że przedmiotowe pokazy będą wykonywane przez podmioty profesjonalnie 

trudniące się tego rodzaju działalnością 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

24. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

wykreślenie pkt. 4.30 odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 488 kc w 

związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

Przedmiotowe rozszerzenie uniemożliwia złożenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 

488 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych, która stanowi pkt 4.25 wymaganego zakresu ubezpieczenia dla części 1 

zamówienia, zostaje wykreślona z zakresu ubezpieczenia. 

 

25. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy 

organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo 

budowlane wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, 

budowlanego, kierowania budową oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego. 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

26. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oraz zarządzaniem 

jednostkami służby zdrowia 

Odp. Potwierdzamy, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował działalności medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oraz 

zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 

 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

27. Prosimy o informację czy wszystkie budynki/budowle o konstrukcji drewnianej zostały 

zabezpieczonego przeciwpożarowo (np. impregnatem ognioochronnym) 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

28. Prosimy o informacje czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na 

terenach zagrożonych powodziowo. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o 

wskazanie przedmiotowych lokalizacji. 

Odp. Nie są zlokalizowane na terenach powodziowych. 

 

29. Prosimy o informację, czy licząc od roku 1997 na wskazanych do ubezpieczenia 

lokalizacjach występowała powódź. Jeżeli tak prosimy o wskazanie zalanych lokalizacji. 

Odp. Nie występowała. 

 



30. W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia wnioskujemy o informację, czy w 

którejkolwiek lokalizacji przechowywane są materiały łatwopalne i/lub wybuchowe. 

Odp. Nie są. 

 

31. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 30 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem ilości i rodzaju przedmiotowego mienia oraz 

sposobu jego składowania. 

Odp. Nie dotyczy. 

 


