
Złotów, 09.12.2016 r. 

 

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności Zamawiającego” 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr  355154 - 2016  z dnia 2016-11-30 r. 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na usług: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

Zamawiającego”, Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Pzp., zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła 

zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi. 

Pytanie 1. Proszę o wyłączenie zapisu  

„na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany 

pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych 

przepisów ruchu drogowego.” 

Odpowiedź 1. Zamawiający wyraża zgodę 

 
Pytanie 2. Proszę o akceptację dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji poniższego wariantu AC: 
1. Koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie cen części: 
1) oryginalnych ASO; 
2) oryginalnych; 
3) porównywalnej jakości. 
 
2)Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są części różnego rodzaju, o których mowa w 
ust. 1, lub części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale pochodzące od różnych 
producentów lub dystrybutorów, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel 
ustala odszkodowanie z zastosowaniem następujących zasad: 
 
a) Jeżeli dostępne są części różnego rodzaju, stosuje się części oryginalne ASO, części oryginalne 
lub części porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części 
dostępnych 
w najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych ASO uwzględnia 
się cenę pomniejszoną według zasad określonych poniżej: 
Okres eksploatacji pojazdu/ Procent pomniejszenia 
do 3 lat 30% 
powyżej 3 do 5 lat 45% 
powyżej 5 do 7 lat 55% 
powyżej 7 lat 65% 
b) w przypadku części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale pochodzących od różnych 
producentów lub dystrybutorów stosuje się części według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od 
części dostępnych 
 
 



Odpowiedź 2. Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 3. Proszę o zaakceptowanie zapisu : 
 
„Przy ustaleniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia i akumulatora 
uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego „ 

Odpowiedź 3. Zamawiający wyraża zgodę i akceptuje zapis. 

Pytanie 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na objęcie Ubezpieczeniem Assistance jedynie 

następujących rodzajów pojazdów do 10 roku eksploatacji : 

a. samochody osobowe, 

b. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 

c. przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton. 

Odpowiedź 4. Zamawiający nie wyraża zgody. Ubezpieczeniem Assistance objęte są tylko 3 pojazdy 

PZL5J21, PZL5S99, PZL98SV. 

Pytanie 5. Proszę o podanie roku produkcji pojazdu PZL09E9. 

Odpowiedź 5. 1996 r. 

Pytanie 6. 

Proszę o podanie ładowności pojazdów PZL98SV, PZL5S99. 

Odpowiedź 6.  PZL98CV – ładowność 1160 kg, DMC 1896 

                         PZL5S99 – ładowność 741, DMC 1598 

Pytanie 7. Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie wystąpiły powodzie lub 

podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom 

powodziowym lub podtopieniowym. 

Odpowiedź 7. Nie. 

Pytanie 8. Prosimy o informację czy w ubezpieczanym mieniu znajduje się mienie wyłączone z 

eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak czy to mienie możemy ubezpieczyć w zakresie 

FLEXA. 

Odpowiedź 8. Nie. 

Pytanie 9. Prosimy o informację, czy w ubezpieczonych budowlach znajdują się mosty, mostki, 

przepusty. Jeśli tak  prosimy o informację jaka jest ich wartość i z czego są wykonane.    

Odpowiedź 9. Nie. 

Pytanie 10. Prosimy o podanie szkodowości za lata 2012-13.  

Odpowiedź 10. Poniżej: 

Rok 
Liczba 
szkód 

Suma 
wypłaconych 
odszkodowań 

Krótki opis szkód 



2012 1 778,26 zł szyby od stłuczenia 

2013 1 290,00 zł szyby od stłuczenia 

2013 1 4 653,68 zł AutoCasco 

2013 1 685,09 zł wandalizm 

  
6 407,03 zł 

  

Pytanie 11.  Prosimy o podanie ile imprez jest planowanych w ciągu roku.  

Odpowiedź 11. 1 – dożynki gminne.  

Pytanie 12. Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty 

zajmujące się taką działalności profesjonalnie. 

Odpowiedź 12.  Nie przewiduje się pokazów sztucznych ogni. 

Pytanie 13. Prosimy o podanie liczby pracowników w Zespole Szkół nr 2 Świętej oraz w Szkole 

Podstawowej w Górznej. 

Odpowiedź 13.   W ZS nr 2 w Świętej – 49 osób, w SP w Górznej - 17 osób. 

Pytanie 14. Prosimy o podanie, czy prowadzone są usługi parkingowe. Jeśli tak, czy parking jest 

parkingiem strzeżonym. Jeśli tak, to czy ma być objęty zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i z jakim limitem, oraz o podanie lokalizacji parkingu. 

Odpowiedź 14.  Nie jest prowadzona działalność związana z usługami parkingowymi. 

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie 

prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. 

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie 
rodzaju odpadów – według poniższego wykazu 
 
19 13 07*   odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające 
substancje niebezpieczne 

19 13 08    odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające 
substancje inne niż wymienione w 19 13 07 

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady  gospodarstw domowych i podobne handlowe, 
przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01) 

20 01 01 papier i tektura 
20 01 02  szkło 
20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji 

20 01 10 ubrania 

20 01 11 wyroby włókiennicze 

20 01 13* rozpuszczalniki 

20 01 14*  kwasy 

20 01 15*  alkalia 



20 01 17* Fotochemikalia 

20 01 19* Pestycydy 

20 01 21*  świetlówki i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23*  zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28  farby, tusze, kleje i żywice inne niż  te wymienione w 20 01 27 

20 01 29*  detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29  

20 01 31*  leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31 

20 01 33*  baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne 
baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33  

20 01 35*  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 

20 01 37*   drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38  drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39  tworzywo sztuczne 

20 01 40 metal 

20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów 

20 01 99 inne niewymienione frakcje 

20 02   odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 gleba i kamienie 

20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03  pozostałe odpady komunalne 

20 03 01 mieszane odpady komunalne  
20 03 02 odpady z targowisk 

20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic 

Odpowiedź 15. Zamawiający nie prowadzi i nie planuje prowadzić składowiska odpadów. 

 



Pytanie 16. Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie 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 16. Drogi gruntowe, które stanowią ok. 75% ogólnej ilości dróg publicznych 

będących w zarządzie gminy, są remontowane sukcesywnie w ciągu roku w zależności od 

potrzeb i możliwości sprzętowych. Ich stan jest w znacznej mierze zależny od warunków 

atmosferycznych. Drogi utwardzone są remontowane i przebudowywane w miarę posiadanych 

środków finansowych ( inwestycje planowe) oraz w przypadkach uszkodzeń zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu bez zbędnej zwłoki.  W latach 2013-2016 przeprowadzono remonty, 

przebudowy dróg w Górznej, Świętej, Bługowie, Józefowie, Blękwicie, Klukowie. W roku 2017 

będzie realizowana przebudowa dróg Stawnica-Stare Dzierzążno i Skic-Rudna.  

Zamawiający nie włączył proponowanych zapisów do SIWZ. 

Pytanie 17. Prosimy o przeniesienie klauzuli zalaniowej do klauzul fakultatywnych. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeniesienie klauzuli zalaniowej do klauzul 

fakultatywnych, prosimy o wykreślenie z klauzuli zapisu: 

„również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na 

braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. 

przeglądzie”. 

Odpowiedź 17. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych, 

natomiast akceptuje zmianę zapisu. Treść modyfikacji  w załączeniu. 

Pytanie 18. Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do 

ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie. W przypadku 

twierdzącej odpowiedzi wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w 

wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź 18. Nie wystąpiła powódź. 

 Pytanie 19. Autocasco. Prosimy o zmianę zapisu z: Zakres terytorialny RP + Europa na 

„Zakres terytorialny - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium 

państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na 

terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.” 

Odpowiedź 19. Zamawiający nie przewidział w zakresie terytorialnym Europy, w związku z  

tym zakres terytorialny nie ulega zmianie – zostaje samo RP. 



Pytanie 20. Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem 

stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, 

elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego. 

Odpowiedź 20. Tak, Modyfikacja w zał.  

Pytanie 21. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono drogi. Jeśli tak, to kto 

nadzoruje stan dróg (nadzór zamawiającego czy firma podwykonawcza). Czy Zamawiający 

posiada procedury określające maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia, sposób 

reakcji, częstość objazdów kontrolujących stan dróg. 

Odpowiedź 21. Drogi zostały zgłoszone jedynie do ubezpieczenia OC Zarządcy drogi . Nie są 

zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Stan dróg nadzoruje 

zamawiający. Zamawiający nie posiada procedur określających maksymalny czas reakcji na 

zgłaszane zagrożenia, sposób reakcji, częstość objazdów kontrolujących stan dróg. 

 

 


