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Wrocław, 09.12.2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ   

NR 258/2020/N/Wałcz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu 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: 

 

1. Zamawiający wnosi o wprowadzenie następujących wyłączeń odpowiedzialności dla 

czystych strat finansowych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tj. 

szkód: 

a) spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez 

Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub 

też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie 

lub na jego rachunek, 

b) powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów, 

c) powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów, 

d) wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji 

dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych, 

e) powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub 

nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, 

f) wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, 

naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 

g) wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek 

umowach, rękojmiach lub gwarancjach, 

h) wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur 

rachunków, 

i) wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, 

rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, 

kontrolowaniem oraz konsultacjami, 

j) wynikających z wycofania produktów z rynku, 

k) wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych 

kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o 

charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages), 

l) wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, 

m) wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, 

n) wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki dla 

k 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szyb pojazdów w ramach 

ubezpieczenia Autocasco, przy czym zastosowanie będzie miała suma ubezpieczenia 

5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia danego 

pojazdu, zakres ubezpieczenia Autocasco ograniczony wyłącznie do szkód związanych z 

kosztem szyby oraz usługi wymiany lub naprawy. Ochrona obejmować będzie szybę 

czołową, tylną i boczne.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

3. Wyznawca wnosi o udostępnienie zaświadczeń komunikacyjnych. W przypadku odmowy 

udostępnienia zaświadczeń, prosimy o wskazanie ilości pojazdów przyjmowanych do 

ubezpieczenia w poszczególnych latach, w rozbiciu na ryzyka. 

Odpowiedź: W 2018 roku – 19 pojazdów, w 2019 oraz 2020 roku – 18 pojazdów – 

ubezpieczenie OC. 

 

4. Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 07.12.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14.12.2020 r. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ, 

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz 

klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i 

dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

6. Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 08.12.br. lub 

późniejszy. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 

 

7. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 

istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ. Zakres ubezpieczenia 

jest podobny do wnioskowanego. 

 

8. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 

lat? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych zastosowanie miała franszyza integralna w kwocie 200 zł, w 

pozostałych franszyzach – brak. 

 

9. Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o datę przygotowania zestawienia i 

weryfikację okresu, za jaki została podana szkodowość – wg danych w Załączniku nr 11 

do SIWZ dane za ostatnie trzy lat tj. od 01.01.2017 r. 
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Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana w dniach 09.10.2020 r. – 16.11.2020 

r. W zestawieniu uwzględniono wszystkie szkody od dnia 01.01.2017 r.  

  
10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Pakietu I nie obejmuje i nie będzie 

obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 

oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że do 

ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypisk, sortowni odpadów, spalarni odpadów  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

12. W przypadku braku potwierdzenia powyższego – prosimy o : 

a) wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka OC szkód spowodowanych przez HIV i 

priony wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez SARS CoV-2 powodujący 

COVID-19 

b) 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” ? 

c) wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych limitu w 

wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

13. Czy Zamawiający chroni swoich pracowników 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 tego 

typu placówek? 

Odpowiedź: Tak. 

 

14. Czy Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na 

bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

Odpowiedź: Tak posiada i stosuje. 

 

15. Prosimy o dookreślenie jakie produkty Zamawiający wprowadza do obrotu? Czy są to 

również części i elementy wykorzystywane przy naprawie autobusów? Czy Zamawiający 

stosuje produkty wybranych firm? Prosimy o możliwie wyczerpującą odpowiedź. 

Odpowiedź: Zamawiający nie produkuje części. Przy naprawach autobusów stasuje 

części oryginalne. 

 

16. Jakie maszyny, urządzenia Zamawiający wprowadza do obrotu, serwisuje, dostarcza i 

naprawia? Czy są to wyłącznie pojazdy używane przez kierowców Zakładu? 
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Odpowiedź: Zamawiający serwisuje, naprawia wyłącznie pojazdy własne, używane 

przez kierowców Zakładu. 

 

17. Czy usługi naprawy, czyszczenia kierowane są również do odbiorców zewnętrznych? 

Jaki jest to % wszystkich wykonywanych usług? 

Odpowiedź: Tak, ok  5 %. 

 

18. W jaki sposób zabezpieczone są pojazdy przyjęte do naprawy, czyszczenia i innych 

usług? 

Odpowiedź: Dozór stały całodobowy. Ogrodzenie terenu. 

 

19. Czy w przypadku przechowywania pojazdów poza terenem warsztatów, garaży i innych 

pomieszczeń zamkniętych Zamawiający spełnia poniższe warunki przechowywania 

pojazdów: 

Pojazdy zaparkowane są na wydzielonym i trwale ogrodzonym terenie, który: 

1) posiada wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów, 

2) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i 

autobusów, 

3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego 

pojazdu z dowolnego miejsca parkingu, 

4) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 

5) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (nadajnik znajduje się w 

pomieszczeniu dozoru), 

6) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z 

parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane,  podnoszone lub opuszczane 

tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć 

po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking. 

Odpowiedź: Pojazdy są przechowywane na terenie Zakładu. 

   - pkt 1 : Tak, 

   - pkt 2 : Tak, 

   - pkt.3 : Tak, 

   - pkt 4 : Tak, 

   - pkt 5 : Tak, 

   - pkt 6 : Tak. 

 

20. Czy Zamawiający w prowadzonej działalności korzysta z usług podwykonawców? Jeśli 

tak – prosimy o udzielenie dodatkowych informacji: 

 jaki % wykonywanych prac i usług powierzany jest podwykonawcom?  

 jakiego typu są to zadania? 

 czy podwykonawcom stawia się wymóg posiadania polis OC? Czy stawiane są 

minimalne wymogi odnośnie zakresu takich polis? 

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z usług podwykonawców. 

 

21. Prosimy o dookreślenie co jest przedmiotem ubezpieczenia pod pozycja „Budowle” o 

wartości 458 536,10 PLN? 

Odpowiedź: Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, zewnętrzna sieć kanalizacji 

sanitarnej, zbiornik przeciwpożarowy, oświetlenie terenu, osadnik piasku, 
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ogrodzenie terenu, neutralizatory, linia NN w terenie, kabel SN trafostacji, drogi i 

place. 
 

22. Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub 

osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.  

 

23. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu 

odpowiedzialności dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny 

przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

24. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie 

budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Tak posiadają. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane: 

− są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

− są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia,  

− są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, 

wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi 

poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych oraz według wskazań producenta, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

26. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie 

będą przeprowadzane prace oraz ich wartość 

Odpowiedź: Tylko bieżące prace konserwacyjne. 

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w kolektorach 

słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i 

budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz 

budynków, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

28. W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i 

sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej 

zgłoszonej do ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

29. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki i 

wyburzenia. 

 

30. Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

 obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji, 

 pustostany 

 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Nie. 

 

31. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 

podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

32. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na 

poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  

 wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 

 dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów, 

 czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?  

 czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

 czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 

 czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 

 od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 

 czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy 

o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia, 

 czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach, 

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w 

limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego, 

Odpowiedź:  Nie dotyczy. 

 

33. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 

zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka 

wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, 

oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla ww. mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN, 

Odpowiedź: Zakład posiada:ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu. 

 

34. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia 

w okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu 

podniesienia się wód gruntowych?  

Odpowiedź: Nie wystąpiły. 
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35. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości  wypłaconych 

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

Odpowiedź: Nie wystąpiły. 

 

36. Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną 

i drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka np. w 

wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit w 

wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

37. Zalania w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji – prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka np. w wysokości 100 000,00 PLN w 

okresie rocznym i wprowadzenia warunków odpowiedzialności jak niżej: 

1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze 

nocnej oraz całodobowo dozorowany, 

2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od 

źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane, 

3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w 

gotowości do użycia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów. 

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w agregacie rocznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

38. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, żę wskazany limitu 

odpowiedzialności dotyczy przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

39. Klauzula samolikwidacji małych szkód – prosimy o rozważenie obniżenia limitu do 

5 000,00 PLN, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

40. Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli 

w dniach roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

41. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

42. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 

klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności 
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zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami 

prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

43. Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących 

się poniżej poziomu gruntu, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

44. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane 

zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w 

momencie szkody ” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

45. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania  / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada 

zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

46. Klauzula szybkiej likwidacji – wnosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 5 000,00 PLN, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

47. Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia 

odpowiedzialności jak niżej: 

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie 

budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie 

urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− których wiek przekracza 50 lat , 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź: Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

48. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia,  
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Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – 

prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. 

klauzulami, 

Odpowiedź: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – zgodnie z zapisami 

SIWZ. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – nie dotyczy SIWZ. 

 

49. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 50 000,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Dotyczy: Pakiet I  

 

50. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 

odpowiedź na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, 

prosimy o wskazanie różnic 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 

określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 

ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź: 

a/ Zamawiający potwierdza. 

b/ Tak. 

c/ Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był podobny do 

określonego w SIWZ. 

d/ W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza 

integralna 200 zł, w pozostałych ubezpieczeniach – brak. 

 

51. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak 

prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie 

zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne 

Zamawiającego po takich szkodach. 

Odpowiedź: Nie wystąpiły. 

 

52. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody 

spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie 

informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i 

w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich 

szkodach? 

Odpowiedź: Nie wystąpiły. 
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53. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających  z 

podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

54. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

55. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące 

następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy 

intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych 

wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów 

komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania 

radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie 

do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i 

programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wprowadza do zakresu ubezpieczenia 

następujące stwierdzenie: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

56. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk „zakres powinien 

obejmować co najmniej następujące ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją 

Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. 

działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, 

szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, 

skażenia chemicznego lub biologicznego” 
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Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie 

do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i 

programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wprowadza do zakresu ubezpieczenia 

następujące stwierdzenie: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

57. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych 

od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

58. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

59. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 

powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

60. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 

będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż 

limit określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

61. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 

prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących 

obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to 

prace. 

Odpowiedź: Nie planuje. 

 

62. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany?  

Odpowiedź: Nie. 
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63. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o: 

- wskazanie lokalizacji i wartości 

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

64. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o 

jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie planuje. 

 

65. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze 

względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków 

nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do 

podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek 

statku powietrznego. 

Odpowiedź: Nie zgłasza. 

 

66. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden 

kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z 

uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego? 

Odpowiedź: Tak stanowią jeden kompleks wartość ok 3 000 000 zł. 

 

67. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w 

konstrukcji  płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, 

PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym 

jest większa niż 1.000 m
2
 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Nie posiada. 

 

68. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Tak wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. 

 

69. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Tak budynki i instalacje są poddawane regularnym przeglądom. 

 

70. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
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Odpowiedź: Tak posiadają aktualne przeglądy i są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa.  
 

71. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w 

niniejszej klauzuli zawierać się będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu, który 

uległ szkodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

72. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

73. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za 

wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44. 

 

74. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

 wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

75. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie-limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy 

o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

76. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody– prosimy o wprowadzenie limitu 

kwotowego. Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

77. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – 

prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia Ubezpieczeniem nie są objęte 

szkody: 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej 

wymianie w ramach konserwacji, 
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b) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych, 

c) będące następstwem naturalnego zużycia, 

d) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy, 

e) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, 

f) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów 

konserwacyjnych i remontów, 

g) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia, 

h) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

78. Prosimy o potwierdzenie, że działalność, która ma zostać objęta ochroną 

ubezpieczeniową w ramach OC działalności zgodna jest z numerami PKD wskazanymi w 

załączniku nr 10 do SIWZ.  

Odpowiedź: Numery PKD zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

 

79. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a 

niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, 

liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 

60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym 

lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do 

wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

 Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres 

polisowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

80. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 

polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego 

ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że 

taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia 

sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, 

wymaga zgody obu stron. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiana w zakresie dobrowolnego 

ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia 

ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu 

stron. 

 

81. Prosimy o informację jakiego rodzaju produkt ma zostać objęty ochroną w ramach 

rozszerzenia nr 2 OC działalności (szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania 

lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu 

wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym)? 

Odpowiedź: Usługa naprawy i prostowanie ram dla użykowników zewnetrznych. 
 

82. Jakiego rodzaju maszyny lub urządzenia wprowadza do obrotu, serwisuje, dostarcza 

Zamawiający (rozszerzenie nr 3 w OC działalności)? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 

 

83. Szkody mające charakter czystych strat finansowych – prosimy o wprowadzenie 

podlimitu odpowiedzialności (proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia) lub całkowite usunięcie z zakresu odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

84. Prosimy o potwierdzenie, że transport wykonywany przez Zamawiającego ograniczony 

jest wyłącznie do transportu wykonywanego autobusami/autokarami/busami 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

85. Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 08.12.2020. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin na składanie ofert na dzień 14.12.2020 r. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

ZMIANY DO SIWZ 

 

1. Z załącznika nr 12 do SIWZ - rejestru pojazdów usuwa się pojazd sprzedany o nr 

rej. ZWA13LX. Skorygowany wykaz zostanie przekazany Wykonawcom, którzy 

złożyli wnioski o część poufną. 

 

2. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 09.12.2020 r. na dzień 14.12.2020 r. 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 14.12.2020 r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 
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2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:10 

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. 

 

 

Robert Gostyński 

 


