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Wrocław, 28.07.2020 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 podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 

podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat 

we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest 

szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były 

objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ 

wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź: Tak, szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia 

lokalizacje tj. podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w 

okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. 

Pytanie 2 

Prosimy o informację nt. przyczyn szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem. 

Odpowiedź: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ponad 90% szkód stanową 

szkody z OC dróg, w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych są to zalania, 

dewastacje itp. 

Pytanie 3 

W związku z informacją nt. wysokości odszkodowań prosimy o informację, czy 

Zamawiający podjął działania zmierzające do ograniczenia częstotliwości występowania 

szkód (jakie)? 

Odpowiedź: Zdarzenia miały charakter niezależny od woli Zamawiającego. 

Zamawiający nie jest wstanie podjąć żadnych działań. 

Pytanie 4 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
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b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny 

do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 

poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie (np. limity w 

odniesieniu do poszczególnych ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych 

żywiołów). 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na usługę ubezpieczenia Powiatu 

Gostyńskiego zostały przeprowadzone postepowania przetargowe. Informacje o 

zakresie przedmiocie ubezpieczenia są ogólnodostępne. Zakres ubezpieczenia był 

zbliżony do obecnego 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 

Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU w 

sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU w tym 

wyłączenia w nich określone. 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na 

okres 12 miesięcy. 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej 

na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie 

dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i 

objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu 

stron. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 

medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC w związku z 

organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez oraz prowadzeniem działalności 

sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy 

itp.),  nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez    motorowych, wodnych, 

motorowodnych, lotniczych, takich, gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej  

oraz imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze 

spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z 

akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le 

parkur, kitesurfing. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą 

przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 12 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza 

sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, 

prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka 

śmieci oraz ile jest spalarni. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 13 

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.Jeżeli Zamawiający nie prowadzi 
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powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z 

zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający 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. 

Pytanie 14 

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie 

obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba 

oraz innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 15 

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? 

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o podanie dodatkowych 

informacji: 

- których lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia to zagrożenie dotyczy? 

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie? 

- jakie mienie zostało dotknięte szkodą? 

- jaka była wartość szkód (również w sytuacji, gdy nie było pokrycia 

ubezpieczeniowego)? 

- jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: W okresie ostatnich 25 lat nie wystąpiły żadne szkody powodziowe. 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w odniesieniu do szkód 

wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

Pytanie 17 

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych. 

Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. 

Pytanie 18 

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 

podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, 

w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 
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Odpowiedź: Nie było takich szkód. 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i ni e będzie zgłaszał do 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci dróg publicznych. 

Odpowiedź: Odpowiedzialność ograniczona została do limitu podanego w SIWZ. 

Pytanie 20 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej (np. drogi, ulice, 

chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty) – proponujemy 300.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez 

Zamawiającego. W przypadku braku zgody, prosimy o podanie łącznej wartości dla tego 

rodzaju mienia użytkowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 21 

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 22 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 

ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 

wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 

objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 

wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk 

bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, 

działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 

promieniowania radioaktywnego 
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„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 

Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 

ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Pytanie 23 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 

ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk 

bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, 

działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 

promieniowania radioaktywnego 

„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 

Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 

ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Pytanie 23 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 24 

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na 

które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Inwestycje Powiatu Gostyńskiego określone zostały w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2020-2028. WPF dostępna jest na stronie internetowej 

Powiatu. 

Pytanie 25 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 
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przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest wstanie potwierdzić powyższego do każdej 

zgłoszonej lokalizacji w tak krótkim czasie. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Budynki użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Pytanie 27 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 

jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z 

przepisów  prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. 

 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Aktualnie nieużytkowany jest budynek w Strzelcach Małych- właściciel 

Skarb Państwa. Powodem jest zły stan techniczny. 

 

Pytanie 29 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ 

pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu 

zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę 

ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały 

wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz 

budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: Budynek w Strzelcach Małych. 

 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach niniejszego 

zamówienia budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie 

technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem 
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lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie 

informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w 

nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich budynków. 

 

Pytanie 31 

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na 

budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu? 

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie prowadzi budowy żadnych 

budynków. Remonty i modernizacje prowadzone są na bieżąco. 

Pytanie 32 

Prosimy o informację na temat planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia 

robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedź na pytanie 31. 

Pytanie 33 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w 

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

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

Pytanie 34 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

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

Pytanie 35 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu: 

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

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

Pytanie 36 

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

• wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są 

roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 
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• w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

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

 

Pytanie 37 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, 

prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

„Ubezpieczający jest obowiązany do: 

− niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie 

później niż w ciągu 48 godzin, 

− prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność, 

− usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za 

który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej 

i potwierdzonej na piśmie wiadomości 

− 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 nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 38 

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty 

oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje 

dróg (prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty na najbliższe 12 

miesięcy)? 

Odpowiedź: Remonty dróg prowadzone są na bieżąco w ramach posiadanych środków. 

Istnieje możliwość dokonania lustracji budowli Powiatu i wglądu w książki obiektów 

oraz protokołów pokontrolnych po uprzednim umówieniu się z zamawiającym. 

Długość dróg będących w zarządzie Powiatu Gostyńskiego -481,2 km. 

Pytanie 39 

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia od 

ognia i innych żywiołów budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? 

Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i 

konstrukcji poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ubezpieczać od ognia i innych żywiołów budowli 

hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.) 

 

Pytanie 40 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia 

od ognia i innych żywiołów budynków drewnianych i krytych palnie (strzecha, słoma, 

trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki). 
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Odpowiedź: Zamawiający udostępnił dane zgłaszanych do ubezpieczenia budynków w 

rejestrach majątku poszczególnych jednostek. 

 

Pytanie 41 

Prosimy o potwierdzenie, że mimo oczekiwania co do wystawienia odrębnego dokumentu 

ubezpieczenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, suma gwarancyjna 

oraz limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko są wspólne dla wszystkich jednostek 

podległych Zamawiającemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 42 

Czy wartości nieruchomości wskazane w wykazach mienia obejmują wartość mienia w 

postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych? Jaka jest łączna wartość 

zgłoszona do ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia?  

Odpowiedź: Solary są założone w Gostyniu przy uli Wrocławskiej 8 oraz w ZSZ w 

Grabonogu. Zamawiający nie posiad wiedzy o wartości instalacji. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Olga Ząbek 


