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Wrocław, 24.07.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Gostyńskiego  

oraz jednostek podległych 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR109/2020/N/Gostyń 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Gostyńskiego oraz jednostek podległych, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

Pytanie 1 

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich 

pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie 

COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i 

przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

DPS/MoPS? 

TAK/NIE  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 2 

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje 

praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości 

działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  

TAK/NIE 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na 

jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z 

przeniesienia chorób zakaźnych ? 

TAK/NIE 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 

zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego ? 

TAK/NIE 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 

i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, 

HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?TAK/NIE 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie , że przy określaniu definicji zakresu ubezpieczenia od ognia i 

zdarzeń losowych, Załącznik nr 1 warunków szczególnych do SIWZ, pierwszeństwo mają 

zapisy OWU oferenta. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU  w 

sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU w tym 

wyłączenia w nich określone. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o umieszczenie zapisu, że definicja nr 12 zapadanie lub usuwanie się ziemi 

otrzymuje brzmienie:  

OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI – nie spowodowane działalnością ludzką, osuwanie się ziemi na 

stokach; 

ZAPADANIE SIĘ ZIEMI – obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się 

naturalnych, pustych przestrzeni 

w głębi Ziemi; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Składamy wniosek o usunięcie obligatoryjnej Klauzuli nr 12.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Olga Ząbek 


