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Wrocław, 30.07.2020 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, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania 

do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

Pytanie 1 

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom 

jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny, jak i instalacje/sprzęt 

odnawialne źródła energii, tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na 

biomasę, pompy ciepła), komputery "zdalna szkoła" - jeśli tak proszę o załączenie wykazu z 

podaną wartością? 

Odpowiedź: Nie – nie zgłoszone tego rodzaju mienia. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci lub 

spalarnią odpadów, PSZOK? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci. 

 

Pytanie 3 

Czy zgadza się na wyłączenie z OC  skutków/ roszczeń zakażeń Covid 10;  co z kosztami 

dezynfekcji i kosztami dodatkowymi z tym związanymi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonego 

limitu. 

 

Pytanie 4 

Czy do ochrony zgłoszone są budynki zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków? 

Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki. 

Odpowiedź: Budynki zabytkowe – pałac w Chwałkowie, Pałac w Rogowie, Pałac w 

Zimnowodzie i Bruczkowie, Pałac w Bodzewie, internat w Grabongu, budynek 

DOBROGOST w Grabongu. 

 

Pytanie 5 
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Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy w celu kontroli stanu 

nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg, jaki 

jest tryb napraw - łatanie dziur. 

Odpowiedź: - Objazdy staramy się wykonywać przynajmniej raz na dwa tygodnie z uwagi 

na duże zagęszczenie dróg (485km). Drogi są naprawiane sukcesywnie, czyli na wszystkich 

odcinkach dróg powiatowych. W okresie jesienno-zimowym w razie potrzeb.  

 

Pytanie 6 

Czy na imprezach masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu są 

przeprowadzane pokazy sztucznych ogni, jeżeli tak to czy zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie zapisu oraz limitu: Pokazy sztucznych ogni przeprowadzane przez Firmy do 

tego uprawnione? Proponowany limit 300 000 zl 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 28.07.2020 r. 

 

Pytanie 7 

W odniesieniu do klauzuli przepięć prosimy o doprecyzowanie, że: Wskazane zdarzenia 

losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 

zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia 

(odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają 

wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topików, bezpiecznikach, 

stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 

lampach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla szkód powstałych we wszelkiego 

rodzaju wkładkach topików, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, 

ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są w dobrym stanie 

technicznym i 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? 

Odpowiedź: Obiekty budowlane podlegają przeglądom zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa. Nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie. 

 

Pytanie 9 

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzuli akceptacji 

zabezpieczeń przeciwkradziezowych prosimy o dodanie zapisu „ pod warunkiem, iż są 

sprawne i gotowe do użycia". 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 28.07.2020 r. 
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Pytanie 10 

Prosimy o przekazanie informacji czy prace związane z budową, przebudową, remontami, 

utrzymaniem i ochroną dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich gmina lub jej jednostki 

podległe realizują własnymi zasobami czy też zlecają je do wykonania wyspecjalizowanym 

podmiotom? Jeśli zlecane są innym podmiotom, to czy wymaga się od nich zawarcia polisy 

OC z zakresem adekwatnym do wykonywanej działalności? 

Odpowiedź: Prace budowlane na drogach powiatowych wykonują wyspecjalizowane 

podmioty. Zamawiający wymaga posiadania stosownych polis OC. 

 

Pytanie 11 

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się budynki palne? 

Odpowiedź: W SIWZ (rejestry majątku) znajduje się opis zgłaszanych do 

ubezpieczenia budynków obejmuje min rok budowy, konstrukcję budynku. 

 

Pytanie 12 

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się budynki nieużytkowane? 

Odpowiedź: Tak, nieużytkowany jest budynek w Strzelcach Małych – właściciel Skarb 

Państwa. 

 

Pytanie 13 

Czy jest możliwe wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14 

Czy jest możliwe wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

zarządzania drogami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Olga Ząbek 


