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Wrocław, 06.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Miasta Radomia 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 205/2020/N/RADOM 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 

SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ: 

 

 

 

1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Radom wystąpiło ryzyko powodzi? 

Odpowiedź: Na terenie Gminy nie wystąpiła powódź. 

 

2. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach 

zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):  

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę 

przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) 

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku  

przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia 

wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo 

budowli ochronnych pasa technicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przez teren Gminy Miasta Radomia nie 

przepływają większe rzeki i nie występuje zagrożenie powodziowe. 
 

3. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały 

wykonane następujące remonty: 

a)    Wymiana instalacji elektrycznej,  

b)    Wymiana pokrycia dachowego,  

c)     Wymiana konstrukcji dachu,  

d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  

e)    Wymiana stolarki okiennej,  

f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa  

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje  o remontach:  

- UM:  
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Budynek Żeromskiego 53 – rok budowy 1827, rozbudowa w latach 1942-1944, w części 

zabytkowej wykonano nową połać dachową w 2011r. (blacha tytanowo-cynkowa).                         

W pozostałej części budynku wykonano naprawy pokrycia z blachy trapezowej i papy 

asfaltowo-termozgrzewalnej w 2011r.  

Budynek Sala Koncertowa – adaptacja i rozbudowa w latach 1965-1968. 

Budynek Kilińskiego 30 – modernizacja budynku i rozbudowa w latach 1997-1999. 

Budynek Moniuszki 9 - modernizacja i rozbudowa w latach 80-tych XX w. 

Przebudowa i remont dachu w 2013r. 

Budynek Moniuszki 9 parterowy – wyłączony z użytkowania protokołem z dnia 

27.11.2015r. 

Budynek Ratusz z oficyną – budynki oddane do użytkowania po rewitalizacji                                

w październiku 2019r. 

Część nieruchomości zabudowanych ujętych w  poz. 16-53 zestawienia została oddana 

w najem/użyczenie i podmioty które użytkują budynki wykonują wszelkie niezbędne 

prace remontowe. Część budynków jest w zarządzie MZL i jednostka udzieliła 

odpowiedzi na pytania Pozostałe budynki są to pustostany przeznaczone do zbycia lub 

wyburzenia. Nieruchomość przy ul Kujawskiej 19, w chwili obecnej pustostan,  

oczekuje na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych 

- MZL: Remonty budynków prowadzone są w miarę posiadanych środków.                   

W latach 2014-2020 wyremontowano 18 dachów (dotyczy MZL). Remont dachów 

obejmował wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji  i wymianę pokrycia 

dachowego. Stolarka okienna wymieniana jest sukcesywnie i została wymieniona w ok. 

80 %. Budynki podawane są przeglądom rocznym i pięcioletnim i stwierdzone podczas 

nich usterki są na bieżąco usuwane w ramach konserwacji.  Naprawy konserwacyjne 

prowadzone są w zakresie instalacji elektrycznej, wod -kan, centralnego ogrzewania 

oraz robót ogólnobudowlanych.  

 

4. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o zabezpieczeniach: 

- ZUK: monitoring, hydranty, gaśnice, znaki przeciwpożarowe 

- UM:  

Budynek Żeromskiego 53 z Salą Koncertową częściowo wyposażony w instalację p.poż. 

i przeciwkradzieżową, całodobowa ochrona budynku przez Straż Miejską. 

Budynek Kilińskiego 30 wyposażony w zabezpieczenia p.poż., system sygnalizacji 

włamania i napadu, system nadzoru wizyjnego oraz całodobowo chroniony przez Straż 

Miejską. 

Budynek Moniuszki 9 wyposażony w zabezpieczenia p.poż., system sygnalizacji 

włamania i napadu, system nadzoru wizyjnego oraz całodobowo chroniony przez Straż 

Miejską. 

Budynek Ratusz z oficyną wyposażony w zabezpieczenia p.poż. i przeciwkradzieżowe 

oraz całodobowo chroniony przez Straż Miejską. 

Część nieruchomości zabudowanych ujętych w poz. 16-53 została oddana w 

najem/użyczenie i podmioty które użytkują budynki zabezpieczają je we własnym 

zakresie. Budynek przy ul. Kujawskiej 19 objęty jest dozorem elektronicznym. 
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CK: Każdy budynek wykonany jest z materiałów niepalnych, wyposażony w gaśnice 

oraz hydranty zewnętrzne na terenie Cmentarza. Zainstalowana jest instalacja 

alarmowa oraz zawarta umowa z firmą ochroniarską. Ponadto prowadzony jest stały 

dozór 24h/dobę przez portierów zatrudnionych przez Cmentarz. 

- MZL: Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarte są w 

załączniku nr 8 do SIWZ – „Rejestry majątku” w zakładce zabezpieczenia p.pożarowe. 

Budynki użyteczności publicznej (przychodnie lekarskie, budynki biurowe instytucji) 

posiadają monitoring elektroniczny sygnałów alarmowych. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:  

 - ZUK potwierdza powyższe; 

- UM: W/w obiekty objęte są stałym dozorem i serwisem systemów 

przeciwpożarowych, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu nadzoru 

wizyjnego. 

- MZL potwierdza powyższe; 

- CK: Tak, zgodnie z danymi opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ. 

 

6. Czy Gmina zarządza lub administruje  wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów? 

Odpowiedź: Nie. 

 

7. Czy na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Jeśli tak 

czy jest on objęty postępowaniem, jeśli tak to w jakim zakresie czy OC czy również w 

ubezpieczeniu majątkowym? 

Odpowiedź: Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Miasta Radomia 

funkcjonuje 1 PSZOK, którego prowadzenie zostało powierzone w trybie zamówienia 

publicznego zewnętrznemu podmiotowi i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym 

postępowaniu. 

 

8. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:  

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego 

(lub też na jego zlecenie lub rachunek)  

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
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- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy 

i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw 

autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 

podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, 

racjonalizacji, automatyzacji; 

- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

10. 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? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. 

Ani DPS, ani MOPS nie biorą udziału w postępowaniu przetargowym. 

 

11. 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 ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. 

Ani DPS, ani MOPS nie biorą udziału w postępowaniu przetargowym. 

 

12. 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 ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

13. 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 ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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14. 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. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie 

odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę 

Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub 

modyfikacją kodu genetycznego.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

15. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wszelkich zapisów dotyczących szkód spowodowanych przenoszeniem chorób zakaźnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych o poniższej treści- w 

ubezpieczeniu mienia  i OC.  

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, 

strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio 

wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w 

szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących 

jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej 

Choroby Zakaźnej. 

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, 

która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z 

jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 

drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek 

powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 

organizmami 

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź 

utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, 

rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek 

wyłączenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

17. Prosimy o zgodę na wprowadzenie wyłączenia w postaci poniższej klauzuli w 

ubezpieczeniu mienia i OC: 
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 KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID’19 / PANDEMII  

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne 

kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ  

władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

18. Prosimy o podanie PML w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź:  Najdroższa lokalizacja to nieruchomość przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 15 – 

wartość zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – Rejestry majątku. 

 

19. Czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki 

wyłączone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki? 

Odpowiedź: Wykaz budynków nieużytkowanych - pustostanów : 

- Grzecznarowskiego 2, 

- Juliusza 18 

- Kąkolowa/Stepowa 

- Kusocińskiego 16E 

- Warzywna 7 

- kompleks budynków przy ul. Wośnicka 125 (budynek magazynowy, budynek 

inwentarski, budynek inwentarski z komórkami, budynek mieszkalny z komórkami, 

budynek warsztatowy, boksy garażowe, stodoła) 

- Błotnia 18 

- Traugutta 23 

Ww. budynki nie posiadają podłączonych mediów ani urządzeń oraz pozwolenia na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, nie posiadają stałego nadzoru. 

Budynki wyłączone z użytkowania ze względu na brak podłączonych mediów nie 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.  

ZUK: 

Wiata Żelbetowa ( 20) Ul. Sucha 15, Radom 

Informacja o innych budynkach nieużytkowanych  została podana w załączniku nr 8 

do SIWZ – Rejestry majątku. 

 

 

20. Prosimy o informację czy w ramach sprzętu elektronicznego wykazanego do 

ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny objęty programem „Szkoła zdalna”, jeśli 

tam prosimy o podanie sumy ubezpieczenia tego sprzętu. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż taki sprzęt obecnie nie został zgłoszony do 

ubezpieczenia. 
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21. Prosimy o zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w 

ramach szkoły zdalnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% min 500,00 zł wartości 

szkody. 

Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

 

22. Prosimy o zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w 

ramach szkoły zdalnej klauzuli o poniższej treści: 

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, TU wypłaci Ubezpieczającemu 

odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego 

użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym 

sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje 

się franszyzę redukcyjną wynoszącą 15% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł. W 

przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu TU jest 

obowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że: 1) pojazd był 

wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja), 2) pojazd został po zaparkowaniu 

należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne), 3) zostanie udowodnione, że 

przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące 

czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w 

zamkniętym garażu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i 

nie był widoczny z zewnątrz. Limit odpowiedzialności: 6 000,00 zł. 

Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

 

23. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

24. Czy zamawiający dopuszcza złożenie do oferty papierowej pełnomocnictwa 

podpisanego elektronicznie oraz dosłanie go jako uzupełnienia do oferty papierowej mailem.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie pełnomocnictwa w wersji 

elektronicznej zgodnie z poniższym: 

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa na 

świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty (w 

tym pełnomocnictwa) drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane 

zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w 

formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści.    

Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z wyraźnym zaznaczeniem 

w temacie wiadomości  którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).    

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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25. Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty holowania w ramach ubezpieczenia AC- 

2000 zł jeśli do zdarzenia doszło na terenie RP oraz 1500 Euro jeśli do zdarzenia doszło 

poza terytorium RP.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

26. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.11.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

27. Czy Zamawiający lub którakolwiek jednostka organizacyjna zarządza lub 

administruje składowiskiem odpadów? 

Odpowiedź: Nie 

28. Czy Zamawiający lub którakolwiek jednostka organizacyjna zarządza lub 

administruje Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)? 

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca prosimy o odpowiedź na dodatkowe 

pytania: 

a. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

b. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 

c. jak są magazynowane: 

i. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery 

drukarskie), 

ii. odpady elektryczne i elektroniczne, 

d. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 

kapitałowo z Zamawiającym), 

e. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

posiadania ubezpieczenie OC, 

f. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 

nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

g. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 

utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

Odpowiedź: Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Miasta Radomia 

funkcjonuje 1 PSZOK, którego prowadzenie zostało powierzone w trybie zamówienia 

publicznego zewnętrznemu podmiotowi i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym 

postępowaniu. 

 



  Strona 9 z 10                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

29. Czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność z 

tytułu użytkowania dronów? 

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca prosimy o odpowiedź na dodatkowe 

pytania: 

a. czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne 

obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne, 

b. czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w 

sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

c. jakie jest doświadczenie operatorów w obsłudze dronów, 

d. czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie 

wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych 

rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących 

używania tych statków, 

e. czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, 

f. jaka jest masa startowa drona, 

g. czy Zamawiający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty: 

i. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, 

ii. poza zasięgiem wzroku (BLOVS). 

Odpowiedź: Wnioskowany zakres ochrony OC nie dotyczy dronów. 

 

30. Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty budowlane w 

złym stanie technicznym i/lub przeznaczone do rozbiórki? 

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19 

 

31. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane objęte ochroną 

ubezpieczeniową posiadają wymagane przepisami prawa przeglądy. 

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5. 
 

32. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 17 listopada 2020 roku. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z poniższą zmianą do SIWZ. 

 

33. Prosimy o podanie ładowności dla wszystkich pojazdów zgłoszonych do 

ubezpieczenia w zadaniu II 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o ładownościach pojazdów tam gdzie 

jest to możliwe. Zaktualizowany załącznik nr 11 do SIWZ zostanie przesłany mailowo 

Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
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34. Prosimy o określenie czy w skład floty wchodzą pojazdy specjalne, tzn. takie które 

mają w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu specjalny.  

Odpowiedź: Zamawiający koryguje rodzaj zarejestrowania pojazdu RENAULT 

MAXITY RTF 130,35 na pojazd specjalny. Zaktualizowany załącznik nr 11 do SIWZ 

zostanie przesłany mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części 

poufnej SIWZ. 

 

 

ZMIANY DO SIWZ: 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 17.11.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Agnieszka Zalewska 

 


