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Wrocław, dnia 03.12.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Stawów Milickich S.A. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 245/2020/N/Milicz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Stawów Milickich S.A., 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. Zmianie ulega termin składania ofert z 04.12.2020 r. na 09.12.2020 r. 

 

Było: 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 04.12.2020 r., do godz. 12:00 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 12:15 

 

 

Jest: 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 09.12.2020 r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-119 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15 
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2. W Pakiecie II Zamawiający wykreśla „Ubezpieczenie maszyn i sprzętu 

budowlanego od uszkodzeń” i jednocześnie wprowadza „Ubezpieczenie 

maszyn i sprzętu budowlanego” o następującej treści: 

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO 

Wnioskowany zakres ubezpieczenia: 

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: 

1) działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 

błędną obsługę,  

2) kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym 

m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) 

3) działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 

uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 

gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

4) działanie wody tj. m.in. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 

sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w 

innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu 

5) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi 

6) zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe 

działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne 

7) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 

8)  nagłe działalnie siły mechanicznej w chwili zetknięcia maszyny z innym pojazdem, 

osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu 

9)   uszkodzenie maszyn w wyniku przewrócenia na terenie wykonywanej pracy 

10)  uszkodzenie maszyny podczas samobieżnego przemieszczania się po placach 

budowy, drogach wewnętrznych, itp. 

11) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

1)   maszyny i urządzenia budowlane 

2)   sprzęt, zaplecze i wyposażenie budowlane tj. narzędzia, sprzęt przeciwpożarowy, 

przenośniki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczasowe takie jak pomieszczenia 

magazynowe, socjalne, warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia oraz instalacja energetyczna i 

wodna, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na 

podstawie tytułu prawnego i użytkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Miejsce ubezpieczenia na terenie RP: 
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1) Place budowy 

2) Baza ubezpieczonego  

 

Dodatkowe wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej: 

1) Rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powstałe w czasie transportu 

maszyn budowlanych oraz ich załadunku i wyładunku 

2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas 

poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych  

1. Rodzaj wartości: księgowa brutto  

2. System: na sumy stałe 

3. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 8 zakładka „Maszyny” 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

KLAUZULE DODATKOWE - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Adekwatnie do ryzyk, w których mają zastosowanie, w programie ubezpieczeniowym 

obowiązują klauzule dodatkowe. 

2. Klauzule dodatkowe to zarówno klauzule obligatoryjne jak i fakultatywne. Status  

i treść poszczególnych klauzul określono poniżej. 

3. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.  

4. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną 

danej klauzuli. 

5. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ryzyk  

i ubezpieczeń w których ma zastosowanie. 
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1 Klauzula reprezentantów O nie dotyczy + 

2 Klauzula automatycznego pokrycia O nie dotyczy + 

3 Klauzula ograniczenia zasady proporcji O nie dotyczy + 

4 Klauzula Leeway’a O nie dotyczy + 

5 Klauzula rozliczenia składki O nie dotyczy + 

6 Klauzula wartości mienia O nie dotyczy + 

7 
Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w 

wartości księgowej brutto 
O nie dotyczy + 

8 Klauzula samolikwidacji małych szkód O nie dotyczy + 

9 Klauzula rzeczoznawców O nie dotyczy + 

10 Klauzula obiegu dokumentów O nie dotyczy + 

11 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie O nie dotyczy + 

12 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku 

nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
O nie dotyczy + 

13 Klauzula braku składki minimalnej O nie dotyczy + 

14 Klauzula technologiczna O nie dotyczy + 

15 Klauzula stempla bankowego O nie dotyczy + 

16 
Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia 

mienia 
F 10 + 

17 Klauzula elementów nieuszkodzonych F 5 + 

18 Klauzula płatności rat F 5 + 
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19 Klauzula zniesienia zasady proporcji F 20 + 

20 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych F 5 + 

21 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych F 10 + 

22 Klauzula przeniesienia mienia F 5 + 

23 Klauzula szybkiej likwidacji szkód F 20 + 

24 Klauzula badania okoliczności F 10 + 

25 Klauzula 72 godzin F 10 + 

26 Klauzula likwidatora szkód F 20 + 

 

LEGENDA - status Skrót 

Klauzula obligatoryjna  O 

Klauzula fakultatywna F 

 

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH 

1. Klauzula reprezentantów  

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 

jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa 

się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 

gospodarczym. 

2. Klauzula automatycznego pokrycia  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 

ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła 

w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem 

przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca 

trwania okresu ubezpieczenia. 

Limit 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie 

przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 
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4. Klauzula Leeway’a  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody 

wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 

przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 

zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu 

szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 

5. Klauzula rozliczenia składki  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające 

z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, 

dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień 

ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Klauzula wartości mienia  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 

Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 

księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 

zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, 

stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 

ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w 

pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej 

brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu 

oraz transportu. 

 

7. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto  

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia 

wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną 

ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po 

wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel 

odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze 

ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji. 

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

8. Klauzula samolikwidacji małych szkód  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana 

wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub 

Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej 

likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w 

postaci:  

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę 

powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis 

zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową 

wartość szkody) 

- wykazu uszkodzonego mienia, 
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- dokumentacji fotograficznej. 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub 

Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do 

podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.: 

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury 

naprawy lub zakupu), 

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. 

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub 

Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia 

szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy 

wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. 

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie 

powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody 

wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody. 

 

9. Klauzula rzeczoznawców 

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów 

zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne 

do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.  

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

10. Klauzula obiegu dokumentów 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 

Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się  do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w 

tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania 

wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i 

zgłoszenia go do ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić 

Ubezpieczonemu jego użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;  

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel 

przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności 

ich wystawienia; 

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest 

poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i 

podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji; 

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 

(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.   

11. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim 

terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało 

wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 
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12. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ/zapytania ofertowego  

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne 

ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 31.08.2020 r. do 

31.12.2020 r. oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie 

wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do 

ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z zapytania 

ofertowego). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 01.01.2021 r. 

Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w systemie ”pro rata temporis” 

wg stawek określonych w ofercie. 

13. Klauzula braku składki minimalnej 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że nie będą miały zastosowania składki 

minimalne stosowane przez Ubezpieczyciela.   

14. Klauzula technologiczna 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty 

wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia 

do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii 

używanych w danym rodzaju mienia. 

15. Klauzula stempla bankowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki 

uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla 

uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego 

przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację 

zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie 

lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 

 

 

16. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku odstąpienia przez 

Ubezpieczonego od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 

mienia, odszkodowania będzie wypłacone tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub 

odbudowa mienia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. 

 

17. Klauzula elementów nieuszkodzonych 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty 

wymiany nieuszkodzonych elementów maszyn i urządzeń, o ile ich zastąpienie ze 

względów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia mienia do stanu 

funkcjonalności sprzed dnia szkody. 

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

 

18. Klauzula płatności rat 
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Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze 

nie wymagalnych. 

19. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg 

wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała 

zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się 

mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

21. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się 

mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

22. Klauzula przeniesienia mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego 

mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego 

lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. 

Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową 

lub innym aktem wewnętrznym. 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku 

szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes 

Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień  

roboczy  przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 

Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin 

szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do 

naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi 

na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód 

kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po 

stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

 

24. Klauzula badania okoliczności 

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie 

zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu 

zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez 

konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie 

sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
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25. Klauzula 72 godzin 

Ustala się , że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin 

skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. 

huragan, powódź, deszcz nawalny) traktowane są , jako pojedyncza szkoda w 

odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w określonych 

umowach ubezpieczenia. 

 

 

 Skorygowane załączniki tj. nr nr 3 – Formularz oferty dla Pakietu II oraz nr 5 

Umowa generalna dla Pakietu II zostaną przesłane mailowo Wykonawcom, którzy 

złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 245/2020/N/Milicz (szczegółowe warunki zamówienia), 

Pakietu I, Pkt. 6 (ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)), pozycji "Zakres 

ubezpieczenia" - prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie 

(CARGO) dla żywych ryb do szkód powstałych wyłącznie wskutek następujących zdarzeń: 

1) pożaru (ognia), uderzenia pioruna, wybuchu/eksplozji, huraganu i sztormu, powodzi, 

deszczu nawalnego, gradu, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, spadnięcia przedmiotu 

na środek transportowy, 

2) wypadku środka transportu, 

3) kradzieży z włamaniem, rabunku i zaginięcia (w tym utraty towaru wraz ze środkiem 

transportu będącej następstwem kradzieży z włamaniem lub rozboju). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie 2: 

W odpowiedzi na pytanie nr 32 z dnia 01.12.2020r. (informacja o zagrożeniu 

powodziowym) zamawiający stwierdził, że: „Zamawiający informuje, że najbardziej 

zagrożonym obiektem w Spółce na zagrożenie powodziowe jest kompleks stawowy w 

Jamniku”. 

W związku z tym prosimy o informację, czy: 

 majątek zamawiającego zgłaszany do ubezpieczenia w tej lokalizacji (zgodnie z 

rejestrem majątku w załączniku nr 8 do SIWZ są to 4 obiekty w tabeli poniżej) 

ucierpiał wskutek powodzi w okresie począwszy od 1997r. włącznie (tj. wskazane 

mienie zostało zalane/podtopione) lub czy  

 wg opinii zamawiającego tenże majątek jest najbardziej zagrożonym powodziowo 

majątkiem zgłaszanym do ubezpieczenia ale pomimo tego nie ucierpiał wskutek 

powodzi w okresie począwszy od 1997r. (tj. wskazane mienie nie zostało 

zalane/podtopione pomimo że jest zagrożone ryzykiem powodzi)? 
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Nazwa nieruchomości Wartość  

Magazyn pasz - Jamnik        73 057,43     

Magazyn, kacznik - 

Jamnik 
          4 921,48     

Garaż na ciągniki - 

Jamnik 
          5 395,84     

Magazyn paliw - Jamnik           2 049,19     

 

Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ w odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 

01.12.2020r. zamawiający poinformował wykonawcę, że: „od 1997 r. włącznie we 

wskazanych lokalizacjach nie wystąpiły szkody wskutek powodzi, podtopień oraz osunięcia 

się ziemi”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane w tabeli nieruchomości  nie zostały 

uszkodzone oraz nie miały miejsca szkody w tych lokalizacjach. Jedynie 23 lata temu 

miał miejsce incydent powodziowy polegający na wylaniu rzeki Barycz do Stawów. 

Zamawiający pragnie dodać, że Stawy nie są przedmiotem ubezpieczenia, w związku z 

tym nie ma potencjalnej możliwości wystąpienia szkody wskutek powodzi, podtopień 

oraz osunięcia się ziemi.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 07.12.2020r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na 

09.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Jacek Kopacz 

 


