
  Zawichost, dn. 12.12.2018 r. 

 

 

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1) 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego: 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zawichost wraz z jednostkami 

organizacyjnymi”  

 

ODPOWIEDZI 

 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu. 

 

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

Dotyczy: część I zamówienia 

1.  

Prosimy o informację, czy: 

- którykolwiek z budynków, lokali będących 

przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie 

obiektem nieużytkowanym/wyłączonym z 

eksploatacji, 

- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji 

którykolwiek z budynków, lokali będących 

przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania 

zamówienia, 

- jakiekolwiek mienie ruchome będące 

przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w 

budynku lub lokalu, który jest aktualnie 

nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji. 

Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych 

punktów jest twierdząca, proszę o informację o 

stanie technicznym obiektu, czy jest dozorowany 

(w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do 

remontu/rozbiórki, w jaki sposób zabezpieczono 

go przed zaistnieniem szkód (w szczególności 

pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, 

dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego 

względem tego obiektu. 

Zamawiajacy informuje, że budynki mieszkalne przy 

ul. Askenazego 19 oraz ul. Ostrowieckiej 4 są 

budynkami nie użytkowanymi. Budynek przy ul. 

Ostrowieckiej 4 jest w dobrym stanie technicznym i 

oczekuje na zajecie przez lokatora. Budynek przy ul. 

Askenazego 19 jest w złym stanie technicznym i 

zostaje wyłączony z ochrony w zakresie 

ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.  Zmiana 

wartości dla powyższej lokalizacji zostanie 

naniesiona i wprowadzona we wnioskach 

ubezpieczeniowych przekazanych wybranemu 

wykonawcy przez brokera. W związku z powyższym 

formularz oferty nie ulega zmianie. 
 

2.  

Prosimy o informację, czy były szkody 

powodziowe w miejscach ubezpieczenia w 

okresie od 1997 roku do dziś? Jeżeli były 

szkody powodziowe to prosimy o podanie: 

- daty szkód, 

-wartości szkód 

-jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w 

jakich lokalizacjach (adres)? 

-jakie działania prewencyjne 

Zamawiajacy informuje, że majątek zgłoszony do 

ubezpieczenia nie ucierpiał w wyniku powodzi.  



przeciwpowodziowe zostały wykonane na 

terenie gminy 

3.  

Prosimy o informację, czy mienie będące 

przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w 

związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności 

cywilnej jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 

prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności: 

-ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 

2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

-ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

-rozporządzeniem w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 

poz. 719 z późn. zm.) 

Zamawiajacy informuje, że jest zobligowany do 

przestrzegania przepisów prawa.  

4.  

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są 

użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 

1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 

Zamawiajacy informuje, że jest zobligowany do 

przestrzegania przepisów prawa. 

5.  

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz 

wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu 

technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 

wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy 

w protokołach z dokonanych przeglądów nie 

stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie. 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

- przydatności do użytkowania obiektu 

budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

-sprzętu przeciwpożarowego; 

-instalacji elektrycznej i odgromowej; 

-instalacji gazowej; 

-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, 

wentylacyjne); 

-instalacji gazów medycznych; 

-instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 

-instalacji ciśnieniowych; 

-urządzeń dźwigowych. 

Zamawiajacy informuje, że jest zobligowany do 

przestrzegania przepisów prawa. 

6.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub 

składowiskiem odpadów a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Zamawiajacy potwierdza, że zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w 

związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

7.  

Prosimy o informację, czy szkoły i  placówki 

oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające 

odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

Zamawiajacy informuje, że jest zobligowany do 

przestrzegania przepisów prawa. 

8.  

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem 

Zamawiajacy potwierdza, że zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, 



działalności, medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

9.  
Prosimy o zaktualizowanie danych dotyczących 

przebiegu ubezpieczenia (szkodowości). 

Zamawiający informuje, że poniżej umieszcza 

zestawienie z aktualna szkodowością.  

10.  
 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 

dzień 14.12.2018 r. 

Zamawiający zmiana termin składania ofert na 

17.12.201018 godz. 10 00 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

01.12.2016- 31.12.2016 

Ilość 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 3 9 912,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenie NNW  0 0,00 zł 

5  Ubezpieczenie instalacji solarnej 0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne AC Gminy 0 0,00 zł 

7. Ubezpieczenia komunikacyjne OC Gminy 1 653,00 zł 

RAZEM   4 10 565,00 zł 

 

 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

01.12.2017- 31.12.2017 

Ilość 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 1 2 652,69 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  1 1 464,70 zł 

4. Ubezpieczenie NNW  0 0,00 zł 

5  Ubezpieczenie instalacji solarnej 0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne AC Gminy 0 0,00 zł 

7. Ubezpieczenia komunikacyjne OC Gminy 0 0,00 zł 

RAZEM   2 4 117,39 zł 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

01.12.2018- 31.12.2018 

Ilość 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 2 9 567,21  zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  1 380,00 zł 

4. Ubezpieczenie NNW  0 0,00 zł 

5  Ubezpieczenie instalacji solarnej 0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne AC Gminy 0 0,00 zł 

7. Ubezpieczenia komunikacyjne OC Gminy 0 0,00 zł 



RAZEM   3 9 947,21    zł 

 

 

 

 

 

 
Zamawiający dokonuje zmiany  treści SIWZ: 

 

Przesuwa termin składania ofert na 14.12.2018 do godz. 10.00, w związku z powyższym zmianie ulegają 

zapisy SIWZ w pkt. 7.17. oraz 10.2., 10.5. i otrzymują brzmienie:  

 

Treść przed zmianą: 

 

… 

 

7.17. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zawichost– nie otwierać przed dniem 

13.12.2018 r., do godz.10:15 

… 

 

8.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 13.12.2018 r., o godz. 10:00 

 

… 

8.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018  r., o godz. 10:15, w siedzibie zamawiającego, 

 

… 

 

Treść po zmianie: 

 

… 

 

7.17. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gmina Zawichost – nie otwierać przed dniem 

17.12.2018 r., do godz.10:15 

 

… 

82.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 17.12.2018 r., o godz. 10:00 

 

… 

8.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018  r., o godz. 10:15, w siedzibie zamawiającego, 

 

… 

 

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

wiążące przy składaniu ofert. 

 
 

 

 

 


