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BZP.271.53.18.2014.I         Staszów, dnia 13.10.2014 r. 
         

 

Uczestnicy postępowania 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów 

Gminy Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia 

wyjaśniam: 

Pytania I: 

 

1. Prosimy o doprecyzowanie jaka jest suma ubezpieczenia wyposażenia i urządzeń w 24. Placówce 

Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prawidłowa suma ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia Placówki Wsparcia 

Dziennego w Staszowie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi 

52 354,55zł.  
 

2. Prosimy o wyrażenie zgody o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia poniższej klauzuli: 

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w obiektach wyłączonych z 

eksploatacji. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres udzielonej 

ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się w obiektach 

wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw konserwacyjnych, 

technologicznych lub wynikających z planu pracy), o ile na czas wyłączenia z eksploatacji: 

1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i 

zakonserwowane; 

2) obiekt nie ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej; 

3) sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści podanej w załączniku „b” do szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia fakultatywnej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji i podkreśla, że jej nieprzyjęcie nie 

waży na ważności oferty. 

 

3. Prosimy o informację jaka jest poprawna suma ubezpieczenia gotówki i innych wartości pieniężnych w 

ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 

W formularzu ofertowym podano 100 000,00 zł, a w szczególnym opisie przedmiotu zamówienia na str. 

65 podano 10 000,00 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłową sumą ubezpieczenia gotówki i innych wartości pieniężnych w 

ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych jest 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy) i tym samym 

prostuje błędną sumę podaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Staszów wystąpiło ryzyko powodzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na terenie Gminy Staszów powodzie wystąpiły w roku 1997 i 2001, przy 

czym wg jego wiedzy w mieniu zadeklarowanym do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu 

wystąpiły niewielkie szkody. 

5. Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do zakresu fakultatywnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnego znaczenia klauzuli likwidacyjnej 

 

6. Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych do zakresu 

fakultatywnego. 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie zmienia obligatoryjnego znaczenia klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciw 

kradzieżowych 

 

7. Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych do zakresu 

fakultatywnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnego znaczenia klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 

8. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 

% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia określonej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w postaci 

czystych strat finansowych obligatoryjnej franszyzy integralnej w wysokości 400 euro. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że kwestię tę jednoznacznie potwierdzają zapisy w SIWZ i we wzorach umów. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy co do zasady przestrzegane są przepisy prawa dotyczące 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i wszystkie zadeklarowane obiekty spełniają wymogi odnośnie takich 

zabezpieczeń. 

 

11. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące 

remonty: 

a) Wymiana instalacji elektrycznej, 

b) Wymiana pokrycia dachowego, 

c) Wymiana konstrukcji dachu, 

d) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

e) Wymiana stolarki okiennej, 

f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 

g) Wymiana instalacji wentylacyjnej i kominowej. 

Odpowiedź 

W ocenie Zamawiającego wszelkie dane do wyszacowania kosztów ubezpieczenia zostały podane w 

SIWZ. Na obecnym etapie nie ma możliwości podania bardziej szczegółowych danych. 

 

12.Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych 

wyłączeń odpowiedzialności: 

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 

jego zlecenie lub rachunek); 

- spowodowanie przez stałe emisje (np.: szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budowa lub 

montażem, polegająca na kontroli, opiniowaniu; 

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 

leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, 

nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 

licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to 

samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 

automatyzacji; 
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- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że poza określonymi w SIWZ warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody w postaci czystych strat finansowych będą miały zastosowanie warunki tego zakresu 

ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności nieuregulowane odmiennie w SIWZ, oferowane 

przez wybranego Wykonawcę 

 

13.Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i 

znajdują się w (jeżeli są): 

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów 

wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) 

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się 

wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowy, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych 

pasa technicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że niewielka część budynków zlokalizowana jest w obszarze potencjalnego 

zagrożenia powodzią (6 obiektów) 

 

Pytania II: 

 

1. Czy mienie wymienione do ochrony ubezpieczeniowej znajduje się na terenie zalewowym? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tym zakresie udzielił w odpowiedzi nr I.13. 

 

2. Czy na terenie Gminy wystąpiły powodzie od 1997 roku? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tym zakresie udzielił w odpowiedzi nr I.4. 

 

3. Czy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się również 

mosty, przepusty, tunele? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zadeklarowanych do ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych nie ma mostów, przepustów i tuneli.  

 

4. Proszę o podanie PML 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że PML wynosi ok. 17 700 000,- zł i dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych – 

Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 4 

 

5. Czy na terenie Gminy znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zadeklarowanych do ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych są dwa budynki szkolne przeznaczone do rozbiórki Zespołu Placówek Oświatowych w 

Koniemłotach 

 

6. Czy na terenie Gminy znajduje się wysypisko śmieci lub sortownia odpadów? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie Gminy Staszów znajduje się składowisko odpadów komunalnych  

Staszów - Pocieszka,  zlokalizowane w Staszowie przy ul. Pocieszka, przy czym zarządzaniem nim i 

transportem odpadów komunalnych zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Staszowie.  

 

7. Dla szkód w środowisku prosimy o zaproponowanie w SIWZ następującej treści klauzuli: 

Klauzula - szkody środowisku 
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 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby 

trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem, że do 

poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego 

organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) 

dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych 

materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na 

powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i 

przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu 

należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 

b) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 

c) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej 

działalności gospodarczej, 

d) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności INTER 

Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności INTER Polska z 

umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 

godzin od początku zdarzenia, 

e) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji. 

 Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy 

zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 

 Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem 

kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia 

substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność 

albo użytkowanych przez Ubezpieczającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i wyjaśnia, że poza określonymi w SIWZ warunkami ubezpieczenia OC, w 

tym za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym wskutek jego zanieczyszczenia, będą miały 

zastosowanie warunki tego zakresu ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności nieuregulowane 

odmiennie w SIWZ, oferowane przez wybranego Wykonawcę 

 

8. Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane 

na rok bieżący. 

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów: 

Zamawiający jest  obowiązany do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, 

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa 

drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania 

i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że stan dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy 

Staszów należy ocenić jako dobry. Remonty na drogach gminnych prowadzone są dwa razy do roku tj. po 

okresie zimowym i jesienią. Remonty jesienne w bieżącym roku zostaną zakończone w miesiącu 

październiku. W ciągu roku wykonywane są również pojedyncze awaryjne naprawy dróg i ulic w 

przypadkach gdy uszkodzenia mogą spowodować zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, w tym w odniesieniu do szkód wyrządzonych w związku z zarządzaniem 

drogami publicznymi 

 

9. Czy do zadań Gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę lub dowóz dzieci do szkoły? 

Odpowiedź 

     Zamawiający potwierdza, że do zadań Gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę, jak również 

dowóz dzieci do szkół przy czym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. 
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10. Czy na terenie gminy jest straż miejska lub gmina? Jeśli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy 

gwarancyjnej? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone w 

związku z prowadzoną działalnością, posiadanym, użytkowanym i/lub administrowanym mieniem, 

wykorzystywanym w tej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, 

a zatem także szkody wyrządzone przez Straż Miejską. Aktualna ilość strażników: 4 osoby. 

Zamawiający wprowadza podlimit odszkodowawczy na szkody wyrządzone przez Straż Miejską w 

wysokości 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  

W związku z niniejszym wyjaśnieniem Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści SIWZ. 

 

11. Proszę o podanie liczby nauczycieli? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie dane dotyczące placówek oświatowych podano w załączniku nr 8 

do SIWZ, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

 

12. Proszę o podanie liczby uczniów? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że liczba uczniów wynosi 3185 osób. 

 

 

 W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

Formularz cenowy dla Zadania 1 - Załącznik 1 do formularza oferty 

Jest: 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Składka za cały okres 

zamówienia  

(36 miesięcy) 

(…) (…)  

24. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” 

Wyposażenie i urządzenia 52 354,55,00 zł   

Zmienia się: 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Składka za cały okres 

zamówienia  

(36 miesięcy) 

(…) (…)  

24. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” 

Wyposażenie i urządzenia 52 354,55 zł   

 
Załącznik Nr 8 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia –  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 – strona 64-  2. Przedmiot ubezpieczenia  

Jest: 

24. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

Powierzchnia 

w m² Rok budowy 

Materiał 

ścian 

Materiał 

stropów 

Materiał 

stropodachu 

Pokrycie 

dachu 

1 Wyposażenie i urządzenia 52 354,55,00 zł       

Zmienia się: 

24. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 

Powierzchnia 

w m² Rok budowy 

Materiał 

ścian 

Materiał 

stropów 

Materiał 

stropodachu 

Pokrycie 

dachu 

1 Wyposażenie i urządzenia 52 354,55 zł       
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 - strona Nr 65 - Pozostały przedmiot ubezpieczenia 

- pkt 2) 

Jest: 

„ gotówka i inne wartości pieniężne systemem pierwszego ryzyka 

Suma ubezpieczenie: 10 000,00zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i 

instytucje kultury), w wartości nominalnej“ 

zmienia się: 

„ gotówka i inne wartości pieniężne systemem pierwszego ryzyka 

Suma ubezpieczenie: 100 000,00zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i 

instytucje kultury), w wartości nominalnej“ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej -strona 

Nr 70  w wymaganym zakresie ubezpieczenia dodaje się lit. t z zapisem jak niżej: 

„t) szkody wyrządzone przez Straż Miejską w związku z wykonywaniem zadań i poleceń służbowych, z 

podlimitem 200 000,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia”. 

 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

W związku z ww. zmianami treści SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert. 
 

                                                                                                                         Z up. Burmistrza  

                                                                                                      Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 


