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Wrocław, 23.10.2020 
 
 
 
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 zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód wyrządzonych 
przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki z 1 000 000 zł na 500 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód powstałych na 
drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych 
do ruchu pieszych nie będących drogami publicznymi z 1 000 000 zł na limit 500 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 3. Czy  zamawiający wyraża  zgodę na wyłączenie zapisu z klauzuli reprezentantów  
zapisu : Winy umyślnej i rażonego niedbalstwa ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu  w klauzuli szkód 
powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych  z 1 000 000 zł 
na 500 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 5. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu klauzuli nadwyżkowej do 
mienie ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 2 000 000 zł na limit 1 000 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy 
budowlanej z 1 000 000 zł na limit 500 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli zniszczenia 
przez obiekty sąsiadujące proponowany limit  500 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 8. Czy zamawiający wyraża zgodę na  wyłączenie zapisu z klauzuli składowania : „ 
odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli usunięcia 
pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli 
zabezpieczenia mienia przed szkodą do 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 100 00 zl? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów 
poszukiwania przyczyn szkody proponowany limit 100 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Jagiełło 


