
Wręczyca Wielka, dnia 26.09.2019 r.

Nr GK.272.7.2019A
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, ogłoszenie nr 600120-N-2019 z dnia 2019-09-23 r. na Ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Na podstawie  art.  38  ust.1 i  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
zadane pytania jak niżej:

Pytanie nr 1
Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie.

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuję, że w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

Pytanie nr 2
Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przedmiocie 

ubezpieczenia  jest  wysypisko śmieci,  sortownia  odpadów,  jeżeli  tak to proszę o  podanie 

wartości mienia w tych lokalizacjach.

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający  informuje,  że  w  ryzyku  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  w 
przedmiocie ubezpieczenia nie występuje wysypisko śmieci, sortownia odpadów. 

Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przedmiocie 

ubezpieczenia są drogi powiatowe i wojewódzkie, mosty, kładki, jeżeli tak to proszę podać 

wartość tego mienia.

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający  informuje,  że  w  ryzyku  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  w 
przedmiocie ubezpieczenia nie występują drogi powiatowe i wojewódzkie, mosty, kładki. 



Pytanie nr 4
Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację 

solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z 

podaniem wartości  kwotowej  instalacji  solarnych,  w którą wyposażone są  zgłoszone do 

ubezpieczenia budynki.

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że budynkiem wyposażonym w  instalację solarną i fotowoltaiczną 
jest  budynek Przedszkola w m. Wręczyca Wielka przy ulicy Sportowej  2D. Jednocześnie 
Zamawiający informuje że wartość instalacji  solarnych została zawarta w łącznej wartości 
budynku.

Pytanie nr 5
Prosimy  o  informację,  czy  do  ubezpieczenia  zostały  zgłoszone  budynki  i  budowle 

przeznaczone  do  rozbiórki,  budynki  i  budowle  oraz  lokale,  w  których  zaprzestano 

prowadzenia  działalności,  mienie  w  złym  stanie  technicznym,  wyłączone  z  eksploatacji, 

przeznaczone  na  złom/do  utylizacji/do  remontu.  Jeżeli  tak,  prosimy  o  wskazanie  ich 

lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź nr 5:  
Zamawiający  informuje,  biorąc  powyższe  pod  uwagę,  że  takim budynkiem jest  budynek 
przedszkola we Wręczycy Wielkiej zlokalizowany przy ulicy Sportowej 2B.

Pytanie nr 6
W związku z klauzulą mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o udostępnienie wykazu 

budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje adres, wartość, rok budowy, 

przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny oraz

a) czy są ogrodzone, dozorowane?, jeśli tak to w jaki sposób?

b) jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?

c) czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

d) czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

e) czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

f) od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego?

g) Jakie jest otoczenie budynku nieużytkowanego?

h) Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi? Czy jest określony jakiś 

cel?

i) Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający  informuje,  biorąc  powyższe  pod  uwagę,  że  takim budynkiem jest  budynek 
przedszkola  we  Wręczycy  Wielkiej  zlokalizowany  przy  ulicy  Sportowej  2B.  Budynek  jest 
wytypowany do rozbiórki. Z braku środków na ten cel, rozbiórka jest przełożona na następne 
lata. Obiekt jest zabezpieczony i odłączony od zasilania.



Pytanie nr 7
Prosimy o wprowadzenie limitu na klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji w 

wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8
Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia  są przechowywane 

materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Odpowiedź nr 8:
Zamawiający  informuje,  że  w  obiektach  zgłoszonych  do  ubezpieczenia   nie  są 
przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Pytanie nr 9
Prosimy o  wskazanie  ilości  zatrudnionych pracowników oraz  wartości  budżetu  Gminy w 

2018r. i planowany na 2019r.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że  ilość zatrudnionych pracowników to 60 osób.  Budżet Gminy w 
2018r. DOCHODY 79 497 866,13 zł oraz Wydatki 86 233 488,34 zł.  Planowany na 2019r. 
Dochody 79 909 738,73 zł oraz wydatki 80 789 796,73 zł

Pytanie nr 10
Prosimy o wskazanie długości w km zarządzanych dróg i ich rodzaju (gminne, powiatowe, 

wojewódzkie, inne).

Odpowiedź nr 10:
Łączna  długość  zarządzanych  dróg  145  km.  Kategoria  zarządzanych  dróg  gminne.  W 
zarządzie pozostają również drogi  wewnętrzne.

Pytanie nr 11
Prosimy o  potwierdzenie,  że  przedmiotem ubezpieczenia  są  następstwa nieszczęśliwych 

wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej, które wydarzyły się Ubezpieczonemu w 

trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający  informuję,  że  zakres  ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej został  opisany w II  części  zamówienia opisanej w 
SIWZ.

Pytanie nr 12
Prosimy  o  potwierdzenie, iż  w  ubezpieczeniu  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej, droga na/z akcję, ćwiczenia, zawody oraz podczas 

wykonywania  innych  zadań  statutowych  wynika  z  ustawy  o  emeryturach  i  rentach  z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jest rozumiana jako droga "do" lub "z" pracy.

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający  informuję,  że  zakres  ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 



członków Ochotniczej Straży Pożarnej został opisany w SIWZ.

Pytanie nr 13
Prosimy o  potwierdzenie,  że  jeżeli  warunki  ubezpieczenia  opisane  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia  dla  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń  nie  precyzują  istotnych  kwestii 

związanych  z  ubezpieczeniem,  wówczas  stosuje  się  zapisy  z  ogólnych  warunków 

ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres  opisany  poniżej  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.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres  opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. 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 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. 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.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela 

nie uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie.

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, że:

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:



Zakres  opisany  poniżej  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.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. 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 
ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących 
się  w  programie  ubezpieczenia  określone  zostały  wyłączenia  i  ograniczenia 
odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU 
dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. 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.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 15
Prosimy o przesunięcie  terminu składania ofert do dnia 04.10.2019r.

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zastępca Wójta
Bogusław Głąb
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