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Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Wąsosz   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 221/2020/N/Wąsosz 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wąsosz i jednostek podległych, 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 oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

Dotyczy pakietu I

Pytanie 1 
Prosimy o wskazanie, które budynki zostały zbudowane przed 1945 rokiem (przy wielu nie 
ma podanego roku budowy). 
Odpowiedź: Większość budynków istniejących na terenie gminy Wąsosz została 
wybudowana przed 1945 r. Przyjąć należy, że te budynki, przy których nie ma daty – 
powstały przed 1945 r. Zaktualizowano plik o rok budowy – wykaz mienia UM, który 
stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie on wysłany na adresy email tym 
Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SIWZ. 

Pytanie 2 
Dla budynków powstałych przed 1945 rokiem prosimy o informację o roku ostatniego 
generalnego remontu. 
Odpowiedź: Wszystkie budynki są stanie dobrym, nie posiadamy informacji w tym 
zakresie – brak danych archiwalnych. 

Pytanie 3 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 
Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód z tytułu zalań dachowych do 50 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód z tytułu 
zalań dachowych do wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 5 

W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zmianę limitu na 5 mln zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 6 

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli nadwyżkowej do 500 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 1 500 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7 

W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

Pytanie 8 

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny 
dzień roboczy przypadający po dniu” na „nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
przypadających po dniu”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

Pytanie 9 

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji. 
Jeżeli tak, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do FLEXA. 
Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. 

Zamawiający informuje, że jeśli będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynki wyłączone z 

eksploatacji to wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 10 

Czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia od 1997 roku wystąpiły szkody 
powodziowe? 
Odpowiedź: NIE

Pytanie 11 

Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie 
namiotowe (łukowe, balonowe)? 
Odpowiedź: NIE

Pytanie 12 

Prosimy o określenie zakresu terytorialnego dla ubezpieczenia OC oraz o potwierdzenie, że 
nie obejmuje on USA i Kanady. 
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Odpowiedź: Zakres terytorialny RP. Zamawiający potwierdza że nie obejmuje on USA 

i Kanady. 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne lub energetyczne w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczanych 
budynków. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie 14 

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z 
ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, 
udział własny). 
Odpowiedź: Wnioskowany zakres ubezpieczenia jest analogiczny do obecnie 

obowiązującego. Zamawiający nie jest w stanie wykazać różnic. 

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie 
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, 
motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej 
prędkości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie 16 
Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez 
nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w 
celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą 
zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej: sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i 
motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako 
bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, 
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich 
odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, 
nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, 
windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, 
skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących 
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Agata Domańska 


