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BZP.271.28.11.2017.I Staszów, dnia 16.10.2017r. 
 

 

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 2017r. poz. 1579) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia 

wyjaśniam oraz zgodnie z art.38 ust.4 ustawy wprowadzam zmianę SIWZ we wskazanym zakresie: 
L.p. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie - Zmiana SIWZ 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1.  Zakres ubezpieczenia - akceptowalne 

wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

Prosimy o dopisanie do katalogu 

akceptowalnych wyłączeń: 

1) szkód spowodowanych rażącym 

niedbalstwem Ubezpieczającego, 

2) szkód powstałych wskutek zakłóceń lub 

przerwy w dostawie mediów (energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu)  

3) szkód polegających na stopniowej utracie 

właściwości użytkowych lub stopniowym 

niszczeniu ubezpieczonego mienia będących 

skutkiem naturalnego zużycia, zmiany 

parametrów mienia w wyniku powolnego 

oddziaływania czynników fizycznych, 

termicznych, chemicznych, biologicznych, 

chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne 

zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu 

ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia. 

 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 

Nr 1, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 

6. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia, poprzez 

dodanie punktów 6.37., 6.38. i 6.39. o następującej 

treści: 
„6.37. szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem 

Ubezpieczającego, 

6.38. szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w 

dostawie mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, 

wody, pary, gazu), 

6.39. szkód polegających na stopniowej utracie 

właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu 

ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego 

zużycia, zmiany parametrów mienia w wyniku 

powolnego oddziaływania czynników fizycznych, 

termicznych, chemicznych, biologicznych, chyba, że w 

ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie 

wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki 

takiego zdarzenia.” 

2.  Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczający nie 

zgłasza do ubezpieczenia programów 

komputerowych w ramach ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk. 

Zamawiający informuje, że oprogramowania zostały 

zgłoszone do ubezpieczenie w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego w systemie pierwszego ryzyka z limitem 

20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

okresie ubezpieczenia. 

3.  Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający 

nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni. 

Zamawiający potwierdza, że w majątku wykazanym do 

ubezpieczenie nie znajdują się szklarnie.  

4.  Czy wśród mienia zgłaszanego do 

ubezpieczenia znajdują się lub będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach 

niniejszego postępowania kioski i stragany? 

Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich 

wartość? 

Zamawiający informuje, że w ramach majątku 

zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się Plac targowy 

wraz z zabudową o wartości 3 240 703,27 zł 

5.  Czy wśród mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia znajdują się lub będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach 

niniejszego postępowania namioty?  

Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich 

wartość? 

Jaka jest konstrukcja namiotów?  

Czy namioty posiadają pozwolenie na 

użytkowanie i maja założone książki obiektu?  

Jakie jest przeznaczenie namiotów? 

Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości jest 

przechowywane w namiotach? 

Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego przez 

Urząd Miasta jak i jednostki podległe do ochrony mienia 

znajdują się namioty. Zostały one wykazane w pozycjach 

"Wyposażenie i urządzenia". Zamawiający informuje, że 

w chwili obecnej nie  jest w stanie enumeratywnie 

wykazać tych pozycji z ich wartością, jednakże wartość 

jednostkowa najdroższego namiotu nie przekracza kwoty 

10 000,00 zł. Namioty wykorzystywane są na cele 

wystawiennicze lub imprezy okolicznościowe 

organizowane na terenie gminy. Użytkowanie 

posiadanych przez Miasto namiotów nie wymaga 

pozwolenia na użytkowanie oraz założenia dla nich 

książki obiektu. 
6.  Czy wśród mienia zgłaszanego do 

ubezpieczenia znajdują się lub będą 

przedmiotem ubezpieczenia w ramach 

Zamawiający na chwilę obecna nie posiada przedmiotu 

ubezpieczenia w postaci instalacji i kolektorów 

słonecznych. Jednakże nie może wykluczyć wystąpienia 
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niniejszego postępowania instalacje i kolektory 

solarne? 

Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich 

wartość?  

Kiedy solary były zainstalowane, czy są na 

gwarancji producenta? 

takiej potrzeby w trakcie wykonania zamówienia. 

7.  Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do 

ubezpieczenia są obiekty wyłączone z 

eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z 

eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, 

zagrożone katastrofą budowlaną? 

Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich 

wartość? 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 

8.  Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do 

ubezpieczenia są obiekty wyłączone z 

eksploatacji, to prosimy o informacje 

dodatkowe:  

1. Czy obiekty nie są: w stanie 

przedawaryjnym, zagrożone katastrofa 

budowlaną? 

2. Czy obiekty nie są przeznaczone do 

rozbiórki? 

3. Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w 

porze nocnej i po zmierzchu? 

4. W jaki sposób budynki są zabezpieczone 

przed dostępem osób niepowołanych? 

5. Czy w nieużytkowanych budynkach zostały 

odłączone media? 

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach 

instalacje są sprawne i poddawane okresowym 

przeglądom, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami? 

 6. Czy w budynkach nieużytkowanych 

znajduje się jakieś mienie, które ma być 

przedmiotem ubezpieczenia?  

Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego 

wartość? 

7. Czy nieużytkowane budynki są wyposażone 

w sprawne technicznie i gotowe do użycia 

gaśnice, hydranty? 

8. Czy tereny lokalizacji są dozorowane 

całodobowo? 

9.  Czy Ubezpieczający zgłasza lub planuje 

zgłaszać do ubezpieczenia eksponaty i zbiory 

muzealne, dzieła sztuki, antyki? 

Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie ich 

wykazu wraz z podaniem wartości i lokalizacji, 

w których się znajdują. 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza 

do ubezpieczenia eksponatów i zbiorów muzealnych, 

dzieł sztuki lub antyków. Jednakże nie może wykluczyć 

wystąpienia takiej potrzeby w trakcie wykonania 

zamówienia. 

10.  Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie osób 

trzecich ma być objęte ochroną do sumy 

ubezpieczenia 100.000 zł? Czy suma 

ubezpieczenia osób trzecich jest podana na 

pierwsze ryzyko? 

Zamawiający informuje, że obecnie nie jest w stanie 

podać mienia osób trzecich jakie w trakcie wykonywania 

zamówienia może winno być objęte ochroną, 

jednocześnie potwierdza że wyznaczony limit wynosi 

100 000,00 zł i potwierdza, że został podany w systemie 

pierwszego ryzyka.  

11.  Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający 

nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w 

ramach niniejszego postępowania mienia 

związanego z działalnością polegająca na 

prowadzeniu: wysypisk śmieci, sortowni 

odpadów, biogazowni, cmentarzy. 

Zamawiający potwierdza, że w wykazie majątku 

zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajduje się majątek 

związany z prowadzeniem wysypisk śmieci, sortowni 

odpadów, biogazowni, cmentarzy. Ponadto 

Zamawiający, na chwile obecną, nie planuje zgłaszać 

takiego mienia do ubezpieczenia. 

12.  Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególne 

obligatoryjne, punkt 7.40 – prosimy o obniżenie 

limitu dla szkód spowodowanych złym stanem 

technicznym dachu do 50.000 zł. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 

Nr 1, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 

7 – Warunki szczególne obligatoryjne pkt 7.40) poprzez 

zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych złym 
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stanem technicznym dachu ze 100 000,00 zł na 

50 000,00 zł. W związku z powyższym pkt. 7.40 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.40. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie 

poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia 

się do powstania szkody oraz na wiedzę 

Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, 

spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, 

nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, 

przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, 

przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne 

elementy budynku. Wskazany wyżej limit 

odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.” 

13.  Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególne 

obligatoryjne, wnioskujemy o wykreślenie 

punktów 7.43 i 7.44. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

14.  Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególne 

obligatoryjne, punkt 7.47- wnioskujemy o 

ustalenie limitu dla kosztów wynikających z 

zabytkowego charakteru mienia do wysokości 

50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

ramach sumy ubezpieczenia mienia. 

Zamawiający informuje, że koszty odbudowania / 

przywrócenia do stanu sprzed szkody wynikające z 

zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia 

konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w 

tym zakresie służb  winny być zlikwidowane w ramach 

sumy ubezpieczenia danej nieruchomości. Zamawiający 

wyraża zgodę na wyznaczenie podlimitu do kwoty. 

50 000,00 zł.  

15.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do 

rejestru zabytków odszkodowanie zostanie 

ustalone na podstawie kosztorysu 

sporządzonego w oparciu o KNR oraz 

publikowane i powszechnie stosowane w 

budownictwie cenniki SEKOCENBUD. 

Zamawiający informuje, że w  przypadku szkody na 

budynku zgłoszonym do rejestru zabytków odbudowa 

odbędzie się z wykorzystaniem materiałów wskazanych 

przed odpowiednie służby oraz dostępnych na rynku 

zgodnie z przepisami prawa.  

16.  Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególne 

obligatoryjne, wnioskujemy o wykreślenie 

punktu 7.50 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

17.  Wnioskujemy o ustalenie podlimitu dla ryzyka 

kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i 

rabunku w transporcie w odniesieniu do szkód 

w gotówce przechowywanej i transportowanej 

przez sołtysów i inkasentów do wysokości 

10.000 zł na jedno/20.000 zł na wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

18.  Zakres ubezpieczenia, punkt 7.58- 

wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka 

kradzieży elementów zewnętrznych do 30.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

19.  W zakresie ubezpieczenia katastrofy 

budowalnej prosimy o potwierdzenie, że 

ubezpieczyciel nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za szkody powstałe w 

obiektach: 

1) których wiek, w zależności od konstrukcji 

nośnej, wynosi więcej niż: 

a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji 

drewnianej i stalowej, 

b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji 

murowanej i żelbetowej 

2) nieposiadających protokołu odbioru 

końcowego robót dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego, 

3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   
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4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu 

budowlanego” z okresowym potwierdzeniem 

stanu technicznego obiektu, 

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i 

modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie 

stosownych dokumentacji projektowo- 

technicznych i wymaganych zezwoleń, 

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie 

wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia 

konstrukcji, 

7) wyłączonych z eksploatacji, 

8) położonych na obszarach zagrożonych 

występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda 

powstała w wyniku prowadzenia prac i robót 

geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż 

lub robót podziemnych z zastosowaniem 

techniki górniczej lub też zawału wyrobisk 

górniczych (zarówno czynnych jak i 

wyłączonych z eksploatacji), 

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, 

odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach.   

20.  Budowle nie ujęte w ubezpieczeniu systemem 

sum stałych -  mienie zgłoszone na pierwsze 

ryzyko z limitem 50.000,00 zł - jaka jest 

wartość tego mienia w systemie sum stałych? 

Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie ma 

wiedzy na temat dokładnej sumy ubezpieczenia budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenie w systemie pierwszego  

ryzyka.  

21.  Znaki drogowe, tablice informacyjne, slupy 

oświetleniowe itp. - mienie zgłoszone na 

pierwsze ryzyko z limitem 50.000,00 zł - jaka 

jest wartość tego mienia w systemie sum 

stałych? 

Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie ma 

wiedzy na temat dokładnej sumy ubezpieczenia znaków 

drogowych, tablic informacyjnych, słupów 

oświetleniowych itp. zgłoszonych do ubezpieczenie w 

systemie pierwszego  ryzyka. 

22.  Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia na 

sumy stałe Ubezpieczający zamierza zgłaszać 

do ubezpieczenia w ramach niniejszego 

postępowania drogi publiczne, mosty? 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza dróg publicznych 

i mostów w ramach ubezpieczenie mienia na sumy stałe.  

23.  Prosimy o uzupełnienie informacji na temat 

roku budowy konstrukcji budynków (z jakich 

materiałów zbudowane są ściany i dach), dla 

których takie dane nie zostały podane w tabeli – 

Załącznik nr 6d do SIWZ. 

Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu 

informacje dotyczące struktury budynków oraz roku 

budowy zostały zawarte w załączniku nr 6d do SIWZ. 

24.  W Załączniku Nr 6d do SIWZ zostały opisane 

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w 

niektórych zgłaszanych do ubezpieczenia 

obiektach. Prosimy o uzupełnienie informacji o 

zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w 

pozostałych obiektach, w których znajduje się 

mienie zgłaszane do ubezpieczenia od ryzyka 

kradzieży z włamaniem. 

Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu 

informacje dotyczące zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych zostały zawarte w załączniku nr 

6d do SIWZ. 

25.  Prosimy informacje na temat 

remontów/modernizacji przeprowadzanych w 

obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, 

przede wszystkim w budynkach starszych niż 

50 lat: kiedy były przeprowadzane remonty, w 

których obiektach, jaki był ich zakres? W 

których budynkach starszych niż 50 lat nie były 

przeprowadzane remonty? 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.  

26.  Prosimy o informację czy Ubezpieczający 

prowadzi aktualnie prace remontowe/ 

budowlane w lokalizacjach  zgłaszanych do 

ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o 

informacje, jak niżej: 

1. zakres i wartość prac  

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 
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2. czy w odniesieniu do planowanych prac 

wymagane jest pozwolenie na budowę 

3. w których lokalizacjach będą wykonywane 

prace,  

4. przewidywany okres realizacji prac, 

5. jak zostanie zabezpieczona pozostała 

nieobjęta pracami część ubezpieczanych 

obiektów,  

6. czy prace będą prowadzone przez podmioty 

trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami 

i jednocześnie posiadające ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą 

ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych 

prac i potencjalnych szkód mogących powstać 

w ubezpieczanym budynku. 

27.  Prosimy o udzielenie informacji o planowanych 

pracach remontowo-budowlanych w okresie 

ubezpieczenia: 

1. zakres i wartość prac  

2. czy w odniesieniu do planowanych prac 

wymagane jest pozwolenie na budowę 

3. w których lokalizacjach będą wykonywane 

prace,  

4. przewidywany okres realizacji prac, 

5. jak zostanie zabezpieczona pozostała 

nieobjęta pracami część ubezpieczanych 

obiektów,  

6. czy prace będą prowadzone przez podmioty 

trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami 

i jednocześnie posiadające ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą 

ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych 

prac i potencjalnych szkód mogących powstać 

w ubezpieczanym budynku. 

Zamawiający informuje, że remonty są przeprowadzane 

w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.   

28.  Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) 

wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu 

wód gruntowych spowodowane powodzią na 

terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia? 

Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o 

podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania 

wodami powierzchniowymi, podtopienie, 

podniesienie się poziomu wód gruntowych), 

wielkość poniesionych strat. 

Prosimy o stosowne informacje również w 

odniesieniu do lokalizacji, które nie były objęte 

ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami 

powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako 

następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i 

innych ciekach wodnych. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 
 

29.  Czy miejscem ubezpieczenia są lokalizacje, 

które zostały wyznaczone na mapach 

zagrożenia powodziowego opracowanych w 

roku 2013 przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, stosownie do 

dyspozycji prawa wodnego – w przypadku 

odpowiedzi pozytywnej, udzielenie bliższych 

informacji, w szczególności podanie adresu 

lokalizacji, rodzaju i wartości mienia mającego 

podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji 

oraz podjętych lub planowanych do podjęcia 

(rok, miesiąc) działań prewencyjnych, 

naprawczych lub innych właściwych mających 

na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka 

powstania szkody w następstwie potencjalnego 

Zamawiający informuje, że wszelkie mienie wskazane 

do ochrony ubezpieczeniowej został ujęte w załączniku 

Nr 6 do SIWZ wraz z podaniem lokalizacji w których 

mienie to się znajduje.  
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zdarzenia powodziowego; 

30.  Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych 

do ubezpieczenia, tj.: 

1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w 

instalacje elektryczne i odgromowe 

dostosowane do poziomu występującego 

zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, co jest 

potwierdzone stosownymi protokółami? 

2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi 

instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, 

grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz 

urządzenia techniczne poddawane są 

okresowym przeglądom stanu technicznego  

i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach prawa, 

normach technicznych oraz według wskazań 

producenta? 

3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, 

zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie 

strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są 

należycie oznakowane? 

4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, 

hydranty oraz inne urządzenia 

przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi 

normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane 

są okresowej konserwacji i przeglądom stanu 

technicznego potwierdzających ich sprawność, 

zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku? 

5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

obiektów wydane przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego 

przeznaczenia? 

6. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają 

aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy 

budowlane potwierdzające właściwy stan 

techniczny?   

Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu 

informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych 

zostały zawarte w załączniku nr 6d do SIWZ. Ponadto 

Zamawiający informuje, że we wszystkich 

użytkowanych budynkach wymagane przegląd odbywają 

się zgonie z przepisami prawa.  

31.  Wnioskujemy o ograniczenie zakresu 

ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych/ 

wyłączonych z eksploatacji do zakresu 

podstawowego obejmującego ryzyka: pożaru, 

uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku 

powietrznego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

32.  Rozumiemy, że sumy ubezpieczenia określone 

dla „Pozostałych przedmiotów ubezpieczenia” 

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

ZADANIE 1, Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk) w systemie pierwszego 

ryzyka są limitami na jedno i wszystkie 

zdarzenia łącznie dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie. 

Zamawiający potwierdza, że limity w ubezpieczeniu 

mienia od wszystkich ryzyka w systemie pierwszego 

ryzyka są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostki 

organizacyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia dla 

wszelkiego zgłoszonego do ubezpieczenia i 

podsiadanego przez Zamawiającego mienia w okresie 

wykonania zamówienia.  

33.  Wnioskujemy o skreślenie ostatniego zdania w 

treści „Klauzuli likwidacyjnej” i wprowadzenie 

zapisu o odstąpieniu od redukcji 

odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w 

sytuacji, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia 

w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy 

ubezpieczenia tego przedmiotu.   

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

34.  Klauzula przechowywania mienia – prosimy o 

podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie 

będzie składowane bezpośrednio na podłodze i 

poniżej poziomu gruntu? 

Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie w 

stanie podać majątku przechowywyanego na podłodze i 

poniżej poziomu gruntu, jednakże informuje, że stanowić 

mogą je: dokumenty archiwalne, wyposażenie,  środki 

obrotowe, itp.   
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35.  Zał. 5 do SIWZ str. 39 § 4, punkt 1.4. – 

prosimy o informację jakie jednostki 

Zamawiający przewiduje włączyć w okresie 

ubezpieczenia?   

Zamawiający informuje, że na chwile obecna nie jest  w 

stanie przewidzieć jakie jednostki mogą zostać włączone 

do ubezpieczenia w trakcie realizacji całego zamówienia.  

36.  Prosimy o informację na temat inwestycji 

planowanych w okresie objętym zamówieniem. 

Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości ma 

być objęte ochroną w ramach Klauzuli 

automatycznego pokrycia w środkach 

trwałych? 

Zamawiający informuje, że na chwile obecna nie jest  w 

stanie wymieniać inwestycji jakie mogą mieć miejsce w 

trakcie realizacji całego zamówienia.  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

37.  Prosimy o podanie roku budowy sprzętu 

elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia 

Zamawiający informuje, że na chwile obecna nie jest  w 

stanie podać roku produkcji sprzętu elektronicznego. 

Jednakże sprzęt elektroniczny do 7 lat  od daty produkcji 

stanowi ok 60% całego sprzętu zgłoszonego do ochrony 

ubezpieczeniowej. 

38.  Klauzula przechowywania mienia – prosimy o 

podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie 

będzie składowane bezpośrednio na podłodze i 

poniżej poziomu gruntu? 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 

39.  Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla nieproporcjonalnych 

zwiększonych kosztów działalności w 

wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 

500,00 PLN.   

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

40.  Prosimy o wprowadzenie okresu 

odszkodowawczego dla kosztów 

nieproporcjonalnych- proponujemy 3 miesiące.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

41.  Wnioskujemy o wykreślenie w „Klauzuli 

likwidacyjnej” zapisu o odstąpieniu przez 

Ubezpieczyciela od stosowania zasady 

proporcji przy wypłacie odszkodowania i 

wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji 

odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w 

sytuacji, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia 

w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy 

ubezpieczenia tego przedmiotu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

42.  Prosimy o włączenie kl. IT do zakresu 

ubezpieczenia.Klauzula Cyber risk/Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, 

przez które rozumie się fizyczne szkody w 

mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie 

uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub 

zniszczenia danych lub oprogramowania, a w 

szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w 

nich zmian spowodowanych przez skasowanie, 

uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe 

wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 

szczególności wszelkie niekorzystne w nich 

zmiany spowodowane przez skasowanie, 

uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a 

także powstałe w ich następstwie szkody 

związane z utrata zysku oraz wszelkie straty 

wynikające z przerwy lub zakłóceń w 

działalności, 

2 szkody w danych lub oprogramowaniu 

będące następstwem ograniczenia zakresu 

funkcjonalności, użytkowania lub dostępności 

do nich, jak również powstałe w ich 

następstwie szkody związane z utratą zysku, a 

także powstałe w ich następstwie szkody 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   
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związane z utratą zysku oraz wszelkie straty 

wynikające z przerwy lub zakłóceń w 

działalności, 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych 

wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 

zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień 

i wyłączeń zapisanych w umowie 

ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i 

oprogramowaniu są objęte ochroną. 

43.  Prosimy o informację: 

1. czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w 

całym okresie ubezpieczenia ważne 

licencjonowane oprogramowanie antywirusowe 

i inne zabezpieczenia uniemożliwiające 

włamanie do systemu?  

2. jak wyglądają procedury archiwizacji danych 

w formie elektronicznej na zapasowych 

kopiach/ jak często są wykonywane/ gdzie są 

przechowywane. 

Zamawiający informuje, że  Gmina Staszów i jej 

jednostki organizacyjne zobowiązani są do działania 

zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zamawiający 

informuje, że podsiadany przez niego sprzęt 

elektroniczny ma właściwe zabezpieczenia 

antywirusowe. Natomiast zasady archiwizacji danych 

oraz tworzenia kopi zapasowych odbywa się zgodnie z 

wewnętrznymi zasadami ustalonymi w każdej jednostce 

organizacyjnej Gminy.  

44.  Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada 

umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu 

elektronicznego i czy pozostają one w mocy w 

okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Zamawiający informuje, że tylko dla sprzętu  nowego 

podlegającego pod gwarancję  realizowane są usługi 

naprawy / konserwacji z konkretnymi podmiotami 

zewnętrznymi.  Dla pozostałego sprzętu elektronicznego 

Zamawiający nie posiada umów na ich konserwację.   
45.  Prosimy o informację czy: 

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został 

wyposażony w urządzenia zabezpieczające 

przed wyładowaniami atmosferycznymi i 

przepięciami? 

- urządzenia te są zainstalowane i 

konserwowane zgodnie z zaleceniami 

producentów sprzętu elektronicznego i 

urządzeń zabezpieczających 

 i alarmowych? 

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny posiada 

urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 

atmosferycznymi. Urządzenia te zainstalowanie są 

zgodnie z instrukcją producenta.  

46.  Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu 

elektronicznego zawierającego miedzy innymi 

wiek sprzętu elektronicznego zgłaszanego do 

ubezpieczenia, rodzaj sprzętu, nr inwentarzowy, 

wartość. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

47.  Prosimy o informacje na temat rodzaju i 

harmonogramu planowanych przez 

Ubezpieczającego imprez masowych 

Zamawiający informuje, że nie posiada harmonogramu 

planowanych imprez masowych, jedynymi imprezami 

cyklicznymi są  obchody: 
- „Sylwestra - Nowego Roku”, 
-  „Dzień Chleba” 

48.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony 

nie będą wchodziły imprezy o charakterze 

lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym 

wodnych, rajdów, wyścigów. 

Zamawiający potwierdza że w zakres ochrony nie będą 

wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów 

ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów. 

49.  Prosimy o informację, czy Ubezpieczony 

posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz 

czy prowadzi działalność związaną z 

oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, 

spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów 

lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 

50.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakres 

działalności Zamawiającego nie wchodzi 

działalność związana z transportem 

publicznym. 

Zamawiający potwierdza, że w zakres działalności nie 

wchodzi działalność związana z transportem publicznym. 

51.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony 

nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu 

posiadania i administrowania:   

- nieruchomościami przeznaczonymi do 

rozbiórki  

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy 

szkód z tytułu posiadania i administrowania 

nieruchomościami spowodowanych nieruchomościami 

będącymi nie zalegalizowanym samowolami 
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- nieruchomościami będącymi nie 

zalegalizowanym samowolami budowlanymi,  

- nieruchomościami wyłączonymi z 

eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

budowlanymi oraz nieruchomościami przeznaczonymi 

do rozbiórki. 

 

 

52.  Prosimy o informację na temat stanu dróg 

zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz 

remontów dróg przeprowadzanych w okresie 

ostatnich 5 lat i planowanych na okres 

najbliższych 3 lat, w tym informacji o 

wysokości nakładów finansowych na remonty 

dróg. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach. 

53.  Prosimy o potwierdzenie, że ochrona 

ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała 

roszczeń  za szkody w gatunkach  chronionych, 

chronionych siedliskach przyrodniczych, w 

wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu 

przepisów stanowiących transpozycję 

Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 

r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko 

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym w środowisku  

naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z 

dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie. 

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa 

nie będzie obejmowała roszczeń  za szkody w gatunkach  

chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w 

wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu 

przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym w środowisku  naturalnemu, w 

tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

54.  Prosimy o informację czy w zakres działalności 

Zamawiającego wchodzi administrowanie 

budynkami komunalnymi  mieszkaniowymi. 

Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących 

informacji:  

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z 

liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

udziałem w częściach wspólnych 

- wiek i stan techniczny budynków 

- wskazanie budynków, w których w okresie 

ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały 

remonty generalne 

Zmawiający informuje, że zadania własne Gminy 

obejmują działalność  polegającą na administrowaniu 

mieszkalnymi budynkami komunalnymi, jednakże 

zadanie to powierzone zostało spółce miejskiej.  

55.  Prosimy o informację czy w zakres działalności 

Gminy wchodzą:  

- działalność oczyszczalni ścieków,   

- usługi dostarczania wody, 

- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji. 

Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci 

wodociągowych /kanalizacyjnych. 

Zmawiający informuje, że zadania własne Gminy 

obejmują działalność  polegającą na odprowadzeniu 

ścieków i utrzymaniu kanalizacji oraz dostarczaniu wody 

do gospodarstw domowych, jednakże zadania te 

powierzone zostały spółkom miejskim.    

Ubezpieczenie NNW sołtysów 

56.  Prosimy o informacje dodatkowe dot 

ubezpieczenia NNW sołtysów. 

- Proszę o informacje w jakiej formie będą 

zgłaszani ubezpieczeni sołtysi: w formie 

imiennej czy bezimiennej?  

- Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający 

rozumie pod informacją z zakresu 

ubezpieczenia nnw sołtysów mówiącą o 

świadczeniach podstawowych? 

Zamawiający informuje, że ubezpieczenie NNW 

sołtysów będzie zawarte w formie bezimiennej. Pisząc o 

zakresie podstawowym Zamawiający rozumie przyjęcie 

zakresu minimalnego udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej według Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia danego Wykonawcy.  

Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Zadania 1 

57.  Prosimy o ustanowienie limitu wysokości 

szkody w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód. 

Proponujemy limit na poziomie 10.000,00 

PLN. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

58.  Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie 

przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli 

OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, 

Zamawiający informuje, że w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie 

Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia OWU Wykonawcy 
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chyba, że Zamawiający włączył je do zakres 

ubezpieczenia w 

59.  Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów 

dających możliwość wypowiedzenia umowy 

Wykonawcy na koniec 12-miesięcznego okresu 

ubezpieczenia – oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy powinno być złożone 

drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 

60 dni przed zakończeniem bieżącego okresu 

ubezpieczenia 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

60.  Prosimy o zastosowanie zapisów dających 

możliwość renegocjacji w zakresie stawek i 

składek lub innych warunków ochrony, jeżeli 

szkodowość według stanu na 30 dni przed 

rozpoczęciem kolejnego okresu 

rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym 

przez szkodowość rozumie się stosunek 

wartości wypłaconych odszkodowań i 

zawiązanych rezerw do składki zarobionej 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ 

w zakresie objętym pytaniem.   

61.  Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert 

na 20.10.2017 roku 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu 

ofert na 20.10.2017 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia 

20.10.2017r. do godz. 11
00 

(pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2017r. o godz. 11
15 

(pkt. 18.3 SIWZ), na podstawie art.38 ust.4 ustawy. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia  

o zamówieniu i SIWZ. 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące 

przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

  Z up. BURMISTRZA  

Sekretarz Miasta i Gminy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


