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Wrocław, 22.10.2020 
 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Powiatu Żywieckiego wraz  
z jednostkami organizacyjnymi 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 
ZZP.272.39.2020 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Żywieckiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje 
wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 
Pytanie 1. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. 
Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki. 
Odpowiedź: Poniżej lista budynków: 
- Starostwo: Krasińskiego, Al. Wolności, Nowy Zamek, 
- PCPR: budynek ul. Ks. Prałata Słonki 24, 
- I LO: budynek ul. Słowackiego 2, 
- SSM II stopnia: Budynek przy ul. Sienkiewicza 19, zlokalizowany jest w obrębie 
staromiejskiego układu urbanistycznego Żywca, wpisanego do rejestru zabytków i z tego 
względu obszar ten podlega szczególnej ochronie prawnej, 
- ZSAiO: budynek pałac, magazyn zbożowy, budynek mieszkalny, 
- ZSD-L: budynek Nowego Zamku, ul. Zamkowa 4, 
- ZSE-G: Budynek główny – szkoła, ul. Mickiewicza 6, 
- POW: budynek, ul. Kopernika 5. 
 
Pytanie 2. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan 
nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. 
Odpowiedź: Zakres przetargu nie obejmuje OC administrowania drogami. 
 
Pytanie 3.  Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są wyłączone z eksploatacji ,nie 
zamieszkałe. Prosimy o ich wskazanie. W jaki sposób są zabezpieczone budynki wyłączone 
z eksploatacji. 
Odpowiedź: Wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia w chwili obecnej są 
wyłączone z eksploatacji, nie zamieszkałe: 
 

1) Schronisko Sól Oźna- zamknięcie na klucz. 
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2) Budynek mieszkalny ul. Kasztanowa 120,34-325 Łodygowice-zamknięcie na klucz.  
3) 2 budynki typu „BRDA” zlokalizowane na działce nr 260/4 w Zarzeczu- zamknięcie 

na klucz. 
4) Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Piastowskiej 45, 34-325 Łodygowice- 

zamknięcie na klucz. Dodatkowo jest na bieżąco dokonywany monitoring przez 
pracowników GS. 

 
Pytanie 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczony zakres ubezpieczenia tzn flexa 
dla budynków wyłączonych z eksploatacji? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 5. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to 
prosimy o ich wskazanie 
Odpowiedź: Nie ma takich budynków. 
 
Pytanie 6. Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową PML? 
Odpowiedź: Budynek główny dawnego przejścia granicznego w Zwardoniu, wartość 
zgodnie z rejestrem majątku. 
 
Pytanie 7. Czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez Powiat czy przez 
Firmy zewnętrzne? Czy są sporządzane protokoły? 
Odpowiedź: Zakres przetargu nie obejmuje OC administrowania drogami. 
 
Pytanie 8. Czy w czasie imprez rekreacyjnych , szkolnych, festynów, rozgrywek 
sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, 
zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą 
przeprowadzane pokazy sztucznych ogni? Jeżeli tak to czy zamawiający wyraża zgodę na 
wprowadzenie zapisu: „ Pokazy sztucznych ogni przeprowadzane przez Firmy do tego 
uprawnione”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności 
za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej 
stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, Czerwionką lub 
inne zatrucia drogą pokarmową) proponowany limit 300 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla odpowiedzialności 
za świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych ( np. 
szczepienia, opatrunki) z rozszerzeniem  o szkody związane z przeniesienie  chorób 
zakaźnych proponowany limit 500 000 zł? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11. Gdzie znajduje się stadnina konna? Należy do Powiatu? Czy jest ona 
odpowiednio zabezpieczona? 
Odpowiedź: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego 
nie posiada stadniny w dosłownym znaczeniu tego słowa. W budynku owczarni drewnianej 
znajduje się stajnia, w  której znajdują się konie. Zabezpieczenia to: zamykana stajnia i brama 
na noc, ogrodzona, kamera na budynku obok z zasięgiem na stajnie. Zabezpieczenia 
przeciwpożarowe w postaci gaśnic. 
 
Pytanie 12. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w 
wysokości 5 000 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 13. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli nr 11 
Klauzula samolikwidacji małych szkód z 10 000 zł na limit 5 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 14. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu km w ubezpieczeniu 
Assistance  podczas holowania do 600 km ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Jagiełło 


