
 Roźwienica, dn. 22 października 2019 r. 

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2) 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i 

innych interesów Gminy Roźwienica”   

 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Roźwienica przekazuje poniższe pytania do 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz 

z odpowiedziami.  

 

  
L.p. Pytanie Odpowiedź 

1.  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert  

na  dzień 28.10.2019r 

Zamawiający informuje, że przesuwa termin 
składania ofert z dnia 24.10.2019 na dzień 
28.10.2019 r 

2.  

Czy na terenie, gdzie znajduje się wskazane do 

ubezpieczenia mienie, występowały powodzie 

lub lokalne podtopienia w latach 1996-2016 i 

czy były wypłacane z tego tytułu 

odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej 

wysokości. 

Zamawiający informuje, że terenie, na 
którym znajduje się mienie zgłoszone do 
ubezpieczenia historycznie nie występowały 
powodzie ani lokalne podtopienia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że z 
tytułu powodzi i podtopień nie zostały 
wypłacone odszkodowania. 

3.  

Prosimy o informacje, czy wśród budynków/ 

budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są 

obiekty wyłączone z eksploatacji , pustostany.  

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie ,  w których 

lokalizacjach i jaka jest ich suma ubezpieczenia 

oraz w jaki sposób są ogrodzone i dozorowane. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków i budowli 
wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, 
budynków w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym oraz obiektów budowlanych 
przeznaczonych do rozbiórki. 

4.  

Prosimy o informacje , czy do ubezpieczenia 

zgłoszone są obiekty budowlane w złym lub 

awaryjnym stanie technicznym i obiekty 

budowlane przeznaczone do rozbiórki oraz czy 

znajduje sie w nich mienie zadekalrowane do 

ubezpieczenia Jesli tak, to prosimy o wskazanie 

ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 

Niezależenie od powyższego prosimy o 

wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a 

jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie 

zakresu ochrony do zakresu FLEXA 



5.  

Prosimy o informacje czy wszystkie 

budynki/budowle oraz lokale posiadają 

pozwolenie na użytkowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający informuje, iż wszystkie 
budynki i budowle posiadają wszystkie 
wymagane pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
obowiązującymi. 

6.  

Prosimy o informacje czy wszystkie 

budynki/budowle posiadają przeglądy 

wymagane prawem i spełniają przepisy p.poż. 

Zamawiający informuje, iż wszystkie 
budynki i budowle posiadają aktualne 
przeglądy techniczne. 

7.  

Prosimy o szczegółową informację dotyczącą 

szkodowości w latach 2015-2019  mienia od 

wszystkich ryzyk. 

Zamawiający informuje, iż przekazał 
informacje odnośnie szkodowości w 
Załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 4. 

8.  

Prosimy o informacje czy prowadzone są zabiegi 

pielęgnacyjno- konserwacyjne  w 

drzewostanach oraz pomnikach przyrody na 

terenach wpisanych do rejestru zabytków . 

Zamawiający informuje, iż w drzewostanach 
wpisanych do rejestru zabytków 
prowadzone są prace pielęgnacyjne. 

9.  

Prosimy o potwierdzenie , że w odniesieniu do 

ryzyka obsunięcia się ziemi Zamawiający nie 

oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania 

się ziemi jako następstwa działalności człowieka 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku 
ryzyka obsunięcia się ziemi nie oczekuje 
ochrony wskutek zapadania i osuwania się 
ziemi jako następstwa działalności 
człowieka. 

10.  

Prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem 

śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. 

Zamawiający informuje, iż nie posiada, nie 
zarządza i nie administruje wysypiskiem, i 
zakładem utylizacji odpadów. 

11.  

Prosimy o potwierdzenie, że szkody w 

środowisku naturalnym będą dotyczyć 

wyłącznie zdarzeń nagłych, niespodziewanych i 

niezależnych od woli  Ubezpieczonego. 

Zamawiający potwierdza, że szkody w 
środowisku naturalnym dotyczą wyłącznie 
zdarzeń nagłych, niespodziewanych i 
niezależnych od woli  Ubezpieczonego. 

12.  

Prosimy o dopisanie do odpowiedzialności 

cywilnej, że Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za szkody powstałe w 

związku z organizowaniem pokazów sztucznych 

ogni pod warunkiem ,że pokazy organizowane 

są przez podmioty profesjonalnie zajmujące się 

taką działalnością. 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku 
ubezpieczenia OC szkody powstałe w 
związku z organizowaniem pokazów 
sztucznych ogni będą objęte pod warunkiem, 
iż pokazy te organizowane będą przez 
podmioty profesjonalnie zajmujące się taką 
działalnością. 

13.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony 

imprez nie będą wchodziły sporty ekstremalne. 

Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczenia 
OC z tytułu organizacji imprez oraz 
prowadzenia działalności sportowej  i 
rekreacyjnej zakres ochrony nie będzie 
obejmował sportów ekstremalnych 

14.  

Prosimy o informację w jaki sposób ustalono 

wartości pojazdów zgłoszonych do 

ubezpieczenia w zakresie AC? 

Zamawiający informuje, że wartość 
pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC 
została ustalona o roczne zużycie pojazdu 
odpowiadające aktualnej sytuacji na rynku 
motoryzacyjnym.  

15.  

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty 

poniesione na parkowanie po szkodzie bądź 

inne zabezpieczenie pojazdu przed 

powiększeniem szkody – limit 

odpowiedzialności wynosi 10% sumy 

ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie 

zapisu nie więcej niż 3 000 zł. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SWIZ w zapytywanym zakresie. 

16.  

Prosimy o wyłączenie z zakresu 

odpowiedzialności w assistance kosztów 

powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub 

kontynuacji dalszej podróży do miejsca 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SWIZ w zapytywanym zakresie. 



przeznaczenia, w przypadku unieruchomienia 

ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, 

wypadku lub kradzieży pojazdu, zgodnie z wolą 

ubezpieczonego/użytkownika - podroż odbywa 

się pociągiem I lub II klasy, a w przypadku 

odległości większej niż 1000 km - samolotem  w 

klasie ekonomicznej. 

17.  

Gwarantowana suma ubezpieczenia auto casco 

przez każdy roczny okres ubezpieczenia 

pojazdów – prosimy o dopisanie - których okres 

eksploatacji w dniu rozpoczęcia umowy 

ubezpieczenia nie przekroczył 15 lat. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II 
części zamówienia, pkt 5.3., który otrzymuje 
brzmienie: 
5.3. Przyjęcie gwarantowanej sumy 
ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny 
okres ubezpieczenia pojazdów których okres 
eksploatacji w dniu rozpoczęcia umowy 
ubezpieczenia nie przekroczył 15 lat. 

 

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

będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ opisaną powyżej 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 28.10.2019 na godz.: 12:00. W związku 
z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 11.2.2. i 12.2. 12.7., które 
otrzymują brzmienie: 

 
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu 

nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zakrzówek 
– nie otwierać przed dniem 28.10.2019 r.  r., godz. 12:15”                                                                                            
 
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2019 r.  o godz. 12:00 
 
12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 
          / -- / 
        Wójt Gminy Tomasz Kotliński 


