
 Roźwienica, dn. 22 października 2019 r. 

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 3) 

 

 

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 potwierdzenie iż w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą 

miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a 

w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności. 

Zamawiający potwierdza, iż we wszystkich 
sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają zapisy OWU wykonawcy 
wybranego w postępowaniu. 

2.  

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. 

3.  

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat 

rodzaju konstrukcji budynków. 

Zamawiający informuje, iż przekazał znaną 
sobie informację na temat konstrukcji 
budynków w Załączniku nr 1d do SIWZ, 
zakładka nr 1. 

4.  

Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem 

powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o 

podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość 

wypłaty wraz z franszyzami i udziałem własnym 

jeżeli takowy występował. 

Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy 
Roźwienica nie wystąpiły szkody od 1996 r. 

5.  

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub 

osuwanie się ziemi w wyniku działania 

człowieka tzw. man-made movements jest 

wyłączone z zakresu. 

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

6.  

Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych 

zawierający następujące informacje: 

a/ adres 

b/ wartość 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. 



c/ rok budowy 

d/przeznaczenie 

e/ konstrukcja 

f/ stan techniczny 

7.  

Prosimy o dokumentację fotograficzną 

poszczególnych budynków nieużytkowanych 

bądź o konstrukcji drewnianej. 

8.  
Prosimy o informację czy i jakie były szkody w 

przeszłości w budynkach nieużytkowanych? 

9.  

Prosimy  o informację czy budynki 

nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli 

tak, w jaki sposób? 

10.  

Prosimy  o informację jaka jest odległość 

budynków nieużytkowanych od budynków do 

OSP lub PSP? 

11.  

Prosimy  o informację czy w budynki 

nieużytkowane są na bieżąco konserwowane 

wszystkie instalacje? 

12.  

Prosimy  o informację czy w budynkach 

nieużytkowanych wszystkie maszyny, 

urządzenia są odłączone od źródła zasilania? 

13.  

Prosimy  o informację czy  budynki 

nieużytkowane są wpisane do rejestru 

zabytków? 

14.  
Prosimy  o informację od  kiedy  Gmina jest w 

posiadaniu  budynków nieużytkowanych? 

15.  
Prosimy  o informację od  kiedy  budynki są 

nieużytkowane? 

16.  
Prosimy  o informację jakie jest otoczenie 

budynków nieużytkowanych? 

17.  

Prosimy  o informację co Gmina zamierza zrobić 

z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest 

określony jakiś cel? 

18.  

Prosimy o informację czy budynki są 

przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli 

takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z 

ochrony. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków przeznaczonych 
do remontu lub rozbiórki. 

19.  

Prosimy o informację czy w okresie trwania 

umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? 

Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich 

wartość? 

Zamawiający informuje, iż nie planuje w 
trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
wyłączyć z eksploatacji budynków lub 
budowli. 

20.  

Prosimy o informację czy wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do 

aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy 

wskazać budynki nieposiadające takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający informuje, iż budynki 
zgłoszone do ubezpieczenia użytkowane są 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

21.  

Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym 

ubezpieczenie w zakresie AR nie są objęte drogi 

publiczne  oraz mosty. 

Zamawiający informuje iż w ramach zgłasza 
do ubezpieczenia budowle wskazane w 
Załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. 



22.  

Prosimy o dokumentację fotograficzną 

budynków drewnianych oraz starszych niż  50 

lat. 

 

23.  

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje 

solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o 

podanie łącznej wartości przyjętej do 

ubezpieczenia,  daty instalacji oraz czy są 

serwisowane i na gwarancji. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia instalacji solarnych i 
fotowoltaicznych. 

24.  

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem 

ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych 

ani mienie znajdujące się w halach 

namiotowych. 

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do 
ubezpieczenia hal namiotowych oraz mienia 
znajdującego się w halach namiotowych. 

25.  

Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki 

zależne objęte przedmiotowym  zapytanie nie 

prowadzą recyklingu oraz przedmiotem 

ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu. 

Zamawiający potwierdza, iż Gmina 
Roźwienica oraz jednostki organizacyjne nie 
prowadzą recyklingu. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż stacje recyklingu 
nie są przedmiotem ubezpieczenia. 

26.  Prosimy o określenie PML Zamawiający informuje, że największa 
koncentracja mienia wynosi ok. 9 mln zł. 

Ubezpieczenie bezimienne NNW OSP 

27.  
Prosimy o informację czy wśród członków OSP 

występują osoby powyżej 67 roku życia 

Zamawiający informuje, iż wśród członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się 
osoby powyżej 67 roku życia. 

28.  

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z 

tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru 

mózgu u osób w wieku powyżej 67 lat. 

Zamawiający informuje, iż w sprawach 
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 
mają zapisy OWU wykonawcy wybranego w 
postępowaniu. 

29.  

Prosimy o doprecyzowanie wysokości 

świadczenia dla oparzenia i odmrożenia 

Zamawiający informuje, iż w sprawach 
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 
mają zapisy OWU wykonawcy wybranego w 
postępowaniu. 

30.  

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 

NNW, zwrotu kosztów leczenia za granicą 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1c do SIWZ dotyczącym III 
części zamówienia, Rozdział II 
Ubezpieczenie bezimienne następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków OSP, 
pkt 3. lit. „h”, który otrzymuje brzmienie: 
- zwrot kosztów leczenia na terenie RP - 
ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na 
leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, 
które nie zostały pokryte z ubezpieczenia 
zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z 
innego tytułu; refundacji podlegają 
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i 
dowodami zapłaty koszty, które zostały 
poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak 
do kwoty wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia – limit do 50% sumy 
ubezpieczenia, w tym odbudowa 
stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł 

 
 

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 nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert. Obowiązuje 
zmieniony na dzień 28.10.2019 r. termin składania ofert. 

 
 
          / -- / 
        Wójt Gminy Tomasz Kotliński 


