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Wrocław, 08.12.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego na usługę 
ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Krynicy-Zdroju 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

262/2020/N/Krynica Zdrój

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, 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: 

I - WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W  OPISIE 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Pytanie 1: Prosimy  o  wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
11.12.2020 r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 2:  Wobec niejasnego stanowiska Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 27 
prosimy o poniższe wyjaśnienie:
W związku z modyfikacją SIWZ dokonaną w odpowiedzi na pytani nr 27: 
„Pytanie 27: Ze względu na pandemię prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie 
poniższego zapisu w ubezpieczeniu OC: 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 Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. – podlimit 100 000,00 
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o oc za 
szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych 
encefalopatii gąbczastych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie rozszerza zakresu ubezpieczenia o OC za 
szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych 
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encefalopatii gąbczastych. 

Pytanie 3: W związku z modyfikacją SIWZ dokonaną w odpowiedzi na pytani nr 27 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o oc za 
szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę 
COVID-19) oraz jego mutacjami. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie rozszerza zakresu ubezpieczenia o OC za 

szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym 

chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 

Pytanie 4: Gdyby Zamawiający nie potwierdził wyłączenia SARS-CoV-2 (wywołującym 
chorobę COVID-19) prosimy o uzupełnienie informacji do oceny ryzyka zgodnie z 
poniższym: 

A. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 
placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt 
przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-CoV-2 
lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

B. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką 
ubezpieczonego: 
-został zakażony SARS-CoV -2? 
-zachorował na Covid-19? 
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 
chorych na Covid-19? 

C. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 
SARS-CoV -2Covid-19? 

D. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania 
zakażeniom wśród pracowników? 

E. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje 
Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia? 

F. Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia 
zakażeń? 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe w związku z wprowadzeniem do 
obrotu produktu i wykonaną usługę
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zmiany do SIWZ:

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 09.12.2020 r. na dzień 11.12.2020 r., 

zgodnie z informacją poniżej: 
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IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 11.12.2020 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. 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Joanna Witczak  


