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Wrocław, 18.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Rymanów 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

234/2020/N/Rymanów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Rymanów., 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 zamawiąjący wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia i odczytania 
ofert na dzień 26.11.2020 ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 27.11.2020 r., zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Pytanie 2: Czy Gmina posiada, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów? 
Odpowiedź: Nie, Gmina nie posiada, nie zarządza, nie administruje wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów. 

Pytanie 3: Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują 
się pustostany lub budynki przeznaczone do rozbiórki? W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej proszę o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Nie, wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się 
pustostany lub budynki przeznaczone do rozbiórki. 

Pytanie 4: Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do 
ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak prosimy o wskazanie? 
Odpowiedź: Nie wystąpiła. 

Pytanie 5: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na 
terenach osuwiskowych? 
Odpowiedź: Nie znajdują się. 

Pytanie 6: Czy wśród sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się 
sprzęt wykorzystywany do zdalnej nauki? Jeśli tak proszę o wskazanie. 
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Odpowiedź: Tak, znajduje się- zgodnie z rejestrami majątku. 

Pytanie 7: Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały panele fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne?  
Jeśli tak prosimy o podanie lokalizacji i sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone do niniejszego postępowania. 

Pytanie 8: Proszę o podanie DMC pojazdów o numerach rejestracyjnych: 
� RKR11L2 
� RKR32525 
� RKR13WR 
� RKR1P69 
� KSA606N 
� RKR6053 
Odpowiedź:  

• RKR11L2    16t  

• RKR32525   3,5t 

• RKR13WR    3,5t 

• RKR1P69     3,5t 

• KSA606N    11t 

• RKR6053 – 15t 

Szczegółowe warunki zamówienia: 

Pytanie 9: Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie 
mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez 
Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 10: Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że 
Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej 
(dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych),  będą to koszty uzasadnione i udokumentowane 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 11: Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych 
lokalizacji, obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością 
wystąpienia szkody oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się

nieużytkowane i nieeksploatowane lokalizacje, obiekty. 

Pytanie 12: Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest 
działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę 
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o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz  
wartości/sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Gmina nie posiada, nie zarządza, nie administruje wysypiskiem lub 

składowiskiem odpadów, sortownią, i itp. 

Pytanie 13: Proszę o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji 
drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia 
oraz przed dostępem osób trzecich 
Odpowiedź: Wszelkie dostępne dane zostały podane w rejestrach poszczególnych 

jednostek organizacyjnych. 

Pytanie 14: Proszę o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające 
remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o  wyłączenie 
tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji. 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 15: Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których 
Zamawiający  nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i 
naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych 
napraw. 
Odpowiedź:  Nie było takich szkód. 

Pytanie 16: Czy na terenie Gminy występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem 
konserwatora zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.  
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 17:  Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowo, 
mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem 
ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i 
przeciwkradzieżowym.  
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są eksponaty wystawowo, mienie 

kolekcjonerskie, zbiory muzealne. 

Pytanie 18: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie  do zakresu ubezpieczenia mienia i 
sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 
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zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji 
bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze 
lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu 
lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i 
„bomby czasowe i logiczne”. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 19: W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność 
proszę o odpowiedź na pytanie: 
1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
    b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
    c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 
a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,   
     związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  
     (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 
3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 
Budowlane? 
4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów 
nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
        W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 



Strona 5 z 18                     
SUPRA BROKERS 

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl

d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 20: Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura 
drogowa jak drogi, mosty, przepusty, wiadukty, chodniki itp. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Klauzule dodatkowe 

Pytanie 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu 
dokumentów, że podane ilości dni dotyczą dni roboczych.  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli 
rzeczoznawców, że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 
będzie uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela   
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia 
limitów po powstaniu szkody , że w przypadku powstania szkody limity, sumy 
ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie 
rozliczeniowym oraz że nie dotyczy to limitów określonych na I ryzyko. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wys. 50.000,-zł do 
klauzuli szybkiej likwidacji szkody. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pakiet V 

Pytanie 25: Proszę o informację czy pojazd o nr rej. RKR41838 ma być objęty 
ubezpieczeniem OC i NNW 
Odpowiedź: Z okresem ubezpieczenia od 02.10.2021 r. do 01.10.2022 r. w zakresie OC i 

NNW. 
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Pytanie 26: Proszę o podanie rodzaju pojazdu o nr rej. RKRP639 (przyczepa/ pożarniczy) 
Odpowiedź: Jest to przyczepa o przeznaczeniu pożarniczym. 

Pytanie 27: Proszę o podanie właściwego numeru rejestracyjnego pojazdu marki MAN 
TGM (RKR6053/RKR06053)   
Odpowiedź: Prawidłowy nr rej to RKR06053. 

Pytanie 28: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.11.2020 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

Pytanie 29: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet II prosimy 
dla ryzyka:  działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania) wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie wypadki. Proponujemy 10 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł na jedno i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 30: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet III prosimy 
dla ryzyka:  działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania) wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie wypadki. Proponujemy 10 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł na jedno i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk Pakiet II a także Pakiet III oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o 
charakterze nieprzewidzianym, nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli 
Ubezpieczającego 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 32: W odniesieniu do załącznika: Informacje do oceny ryzyka wnioskujemy o 
udostępnienie rzetelnych danych dotyczących szkodowości umożliwiających w sposób 
prawidłowy dokonanie oceny ryzyka. Prosimy o wskazanie szkodowości jednostkowo wraz 
z podaniem przyczyny, z podziałem na lata polisowe orazz podziałem odpowiednio na 
Pakiety w ramach przedmiotowego zamówienia. Prosimy o wskazanie danych za okres 3-ch 
ostatnich lat polisowych. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przedstawiona zgodnie z 

wiedzą oraz przedstawionymi zaświadczeniami szkodowymi od poszczególnych 

towarzystw ubezpieczeniowych. 
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Pytanie 33: Prosimy o podanie według jakiego stanu bazy (na jaki dzień) podana jest 
szkodowość w SIWZ. 
Odpowiedź: Stan na dzień 12.09. 

Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek 
roszczeniach  zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o 
których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z 
tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pakiet II ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Pytanie 35: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł lub inna 
propozycja Zamawiającego dla kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczanego 
mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; 
akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz 
koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 

zł na jedno i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pakiet III ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Pytanie 36: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł lub inna 
propozycja Zamawiającego dla kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczanego 
mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; 
akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz 
koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł na jedno i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 37: Prosimy o informację, czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia pustostany 
bądź lokalizacje wyłączone z eksploatacji ? Czy w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji 
wyłączone są wszystkie media oraz czy prowadzony jest tam dozór ? Jeśli jest prowadzony 
– w jakiej formie ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. 

Pytanie 38: Prosimy o informację czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia budynki lub 
budowle o konstrukcji drewnianej ? Jaka jest ich deklarowana Suma Ubezpieczenia oraz 
dokładny adres ?  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13. 
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Pytanie 39: Dla budynków o konstrukcji drewnianej prosimy o wprowadzenie franszyzy 
5%wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł dla ryzyka pożaru, wybuchu, implozji, dymu, 
sadzy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 5%wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, i zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 
- działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań 
klinicznych i 
eksperymentów medycznych, 
- działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego), 
- prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów, 
- prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania 
odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK), 
- organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, 
rajdów, wyścigów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 41: W kontekście zakresu dla ryzyka OC prosimy o informację jakie imprezy 
masowe Zamawiający zamierza przeprowadzić w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: jedna impreza masowa – „Dni Rymanowa”. 

Pytanie 42: W kontekście ryzyka OC, szkody w środowisku naturalnym, prosimy o 
potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód w gatunkach chronionych, 
chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu 
przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w 
szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 43: Prosimy o informację, ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje 
Ubezpieczany Średniorocznie w czasie ostatnich 5 lat? 
Odpowiedź: Urząd wydaje decyzje administracyjne – szczegółowe informacje dostępne 

w siedzibie. 

Pytanie 44: Prosimy o informację, czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i 
licencje dot. prowadzonej działalności 
Odpowiedź: Urząd wydaje zezwolenia, koncesje i licencje – szczegółowe informacje 

dostępne w siedzibie. 
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Pytanie 45: Prosimy o informację, ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydal 
takich zezwoleń, koncesji i licencji Średniorocznie, w czasie ostatnich 5 lat? 
Odpowiedź: Urząd wydaje zezwolenia, koncesje i licencje – szczegółowe informacje 

dostępne w siedzibie. 

Pytanie 46: Prosimy o informację, ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił 
wydania zezwoleń, koncesji i licencji w czasie ostatnich 5 lat? 
Odpowiedź: Urząd wydaje zezwolenia, koncesje i licencje – szczegółowe informacje 

dostępne w siedzibie. 

Pytanie 47: Prosimy o informację, czy do Ubezpieczonego zostały w czasie ostatnich 5 lat 
wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli 
tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia? 
Odpowiedź: Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie. 

Pytanie 48: Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji 
budowlanych i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych 
Odpowiedź: Urząd wydaje decyzje w zakresie inwestycji budowlanych – szczegółowe 

informacje dostępne w siedzibie. 

Pytanie 49: Prosimy o informację, ile decyzji administracyjnych wydawanych przez 
Ubezpieczonego w czasie ostatnich 5 lat Średniorocznie zostało uznanych za niezgodne z 
prawem? 
Odpowiedź: Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie. 

Pytanie 50: Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje decyzji. 
Odpowiedź: Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie. 

Pytanie 51: Prosimy o podanie budżetu gminy na rok 2021. 
Odpowiedź: Projekt uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2021 przewiduje 

dochody w wysokości 89 216 488,70 oraz wydatki w wysokości 89 289 732,25. 

Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają 
zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one 
zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 53: Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 27.11.2020 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania 
się z treścią  wyjaśnień i dostarczenia oferty w terminie. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

Pytanie 54: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25.11.2020r 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
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Pytanie  55: Prosimy o informację na jaki dzień jest przedstawiona szkodowość. 
Odpowiedź: Stan na dzień 12.09. 

Pytanie 56: Na czym polega specjalizacja pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia jako 
specjalne. Czy są to pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do wykonywania specjalnej 
funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego 
wyposażenia? 
Odpowiedź: Są to pojazdy specjalne- pożarnicze, śmieciarki, ciągnik samochodowy, 

zamiatarka. 

Pytania i wnioski do Pakietu I, II i III: 

Pytanie 57: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, 
zastosowanie mają  zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku 
danego wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 58: Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki/budowle oraz 
pozostałe mienie zabytkowe. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z opisem 
zabezpieczeń przed uszkodzeniami i kradzieżą oraz podaniem podstawy określenia sumy 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź:  Brak takich budynków. 

Pytanie 59: Prosimy o informacje czy w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia zbiorów 
bibliotecznych znajdują się tzn. „Białe Kruki”; jeśli tak prosimy o sumę ubezpieczenia z 
określeniem według jakiej wartości została ustalona. 
Odpowiedź: W ramach zgłoszonych do ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych znajdują 

się tzn. „Białe Kruki”. 

Pytanie 60: Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki i mienie 
aktualnie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia wraz z podaniem 
sum ubezpieczenia oraz informacji o zabezpieczeniach, stanie technicznym, sposobie 
dozorowania oraz informacji czy media zostały odłączone. 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 61: Prosimy o wykaz wszystkich budynków/budowli o konstrukcji drewnianej wraz 
z podaniem sum ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. 
Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek. 

Pytanie 62: Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są składowiska 
odpadów. 
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są składowiska odpadów. 

Pytanie 63: Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są namioty i szklarnie. 
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty i szklarnie. 
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Pytanie 64: Wnioskujemy o wykreślenie ryzyka kradzieży i dewastacji z zakresu 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w związku ze zgłoszeniem ryzyka jako osobnego 
produktu (w celu uniknięcia dublowania). 
Odpowiedź: Kradzież z włamaniem nie został zgłoszona jako osobno ryzyko- jest 

rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z wyszczególnieniem 

limitów do jakich obowiązuje. 

Pytanie 65: Prosimy o informacje czy którakolwiek z lokalizacji zgłoszonych do 
ubezpieczenia była zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r. Jeżeli tak proszę o 
wskazanie które to lokalizacje, kiedy miała miejsce te zdarzenia i jak duże były szkody. 
Ponadto prosimy o informacje jakie działania od czasu powstania szkód zostały podjęte, aby 
ograniczyć to ryzyko w przyszłości. 
Odpowiedź: Nie było takich szkód. 

Pytanie 66: Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli nadwyżkowej do mienia 
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto jak fakultatywnej. W przypadku braku zgody 
prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 67: W Klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o wykreślenie zdania: „W 
ramach poniższego limitu mienie opisane powyżej ma zostać ubezpieczone bezskładkowo.” 
Oraz wprowadzenie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte 
mienie, o którym mowa powyżej, o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie 
zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia nowonabytego mienia 
lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego. Dodatkowa 
składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w 
systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 68: W zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wnioskujemy o zmianę 
definicji wypadku ubezpieczeniowego na definicję: „za wypadek uważa się śmierć, 
doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia”. 
W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 
czystych strat finansowych w wysokości: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1 
000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości: 10% wysokości 

odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 69: Wnioskujemy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności 50 000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód polegających na zarażeniu 
salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sublimitu 

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

ubezpieczenia dla szkód polegających na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną 

chorobą przenoszoną drogą pokarmową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 70: Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub Punktem 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej nie jest zarządzenie składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. 

Pytanie 71: Wnioskujemy o zmianę przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
24.11.2020r. do godz. 13:00. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

Pytania i wnioski do Pakietu V. 

Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, 
zastosowanie mają  zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku 
danego wyłączenia w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 73: Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony 
ubezpieczeniowej zdania: 
„Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych 
okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o powyższym fakcie 
Ubezpieczyciela w terminie 14 dni”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 74: Wnioskujemy o dopisanie treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie 
niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora 
dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód 
odbywa się poprzez infolinię lub formularz na stronie internetowej”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 75:  Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności 
ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie 76:  Proszę o potwierdzenie, że 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.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 77:  Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? 
Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z 
franszyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.  
Odpowiedź: Nie był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku. 

Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku 
działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 79:  Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące 
informacje: 
a/ adres 
b/ wartość 
c/ rok budowy 
d/przeznaczenie 
e/ konstrukcja 
f/ stan techniczny 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 80: Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków 
nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych danych. 

Pytanie 81: Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach 
nieużytkowanych?  
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 82: Prosimy  o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? 
Jeśli tak, w jaki sposób? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 83: Prosimy  o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od 
budynków do OSP lub PSP? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 84: Prosimy  o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco 
konserwowane wszystkie instalacje?  
Odpowiedź: Brak takich budynków. 
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Pytanie 85: Prosimy  o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, 
urządzenia są odłączone od źródła zasilania? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 86: Prosimy  o informację czy  budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru 
zabytków?  
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 87: Prosimy  o informację od  kiedy  Gmina jest w posiadaniu  budynków 
nieużytkowanych? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 88: Prosimy  o informację od  kiedy  budynki są nieużytkowane? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 89: Prosimy  o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 90: Prosimy  o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami 
nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel? 
Odpowiedź: Brak takich budynków. 

Pytanie 91: Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina 
planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać 
które i jaka jest ich wartość?  
Odpowiedź: Gmina nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków/budowli. 

Pytanie 92:  Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, 
należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do 

aktualnego przeznaczenia. 

Pytanie 93:  Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczenie w zakresie AR nie 
są objęte drogi publiczne oraz mosty.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 94:  Poprosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz 
starszych niż 50 lat.  
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych danych. 

Pytanie 95:  Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków, budowli 
drewnianych w wysokości 10 % nie mniej niż 1000 zł.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39. 
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Pytanie 96:  Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale 
namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.  
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty i hale namiotowe. 

Pytanie 97:  Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki zależne objęte przedmiotowym 
zapytanie nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” 
recyklingu.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 98: Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki 
DPS/MOPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia 
środków ochrony indywidualnej pracowników.   
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ochronę w powyższym zakresie. 

Pytanie 99: Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodki 
Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS.   
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przestrzeganie aktualnych rekomendacji oraz 

zaleceń GIS. 

Pytanie 100: Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują 
na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 
pandemicznych/epidemiologicznych.    
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza posiadanie i stosowanie praktyk zarządzania 

kryzysowego oraz aktualizowanie na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 

stosowanych w sytuacjach pandemicznych.

Pytanie 101:  Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i 
na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia 
chorób zakaźnych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 102: Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na 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 ?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 103: Prosimy o zimne zapisu w pozycji zakres ubezpieczenia AR:  
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z: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny.”  
na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 
utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 
Ubezpieczającego przyczyny.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 104:  Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli 
tak, proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia,  daty instalacji oraz czy są 
serwisowane i na gwarancji. 
Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

Ubezpieczenie bezimienne NNW OSP: 

Pytanie 105:  Prosimy o informację czy wśród członków OSP występują osoby powyżej 67 
roku życia.  
Odpowiedź: Tak, członkowie Honorowi – nie biorący udziału w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. 

Pytanie 106:  Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zawału serca 
lub udaru mózgu u osób w wieku powyżej 67 lat.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiany do SIWZ:

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 20.11.2020 r. na dzień 27.11.2020 r., 
zgodnie z informacją poniżej: 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów)  

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 
obowiązkowych) 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 
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4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 

UWAGA!!! 
2. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa 
na świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do 
oferty drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane zostaną za złożone 
prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w 
formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści.    
Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z wyraźnym zaznaczeniem 
w temacie wiadomości  którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).    
3.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i 
opatrzone w miejscu ich naniesienia podpisem Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

Przetarg – ubezpieczenie dla {nazwa zamawiającego} 

Przetarg SIWZ nr {nr SIWZ} 

Nie otwierać przed {dzień składania ofert} r. godz. {godzina otwarcia ofert} 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 27.11.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

Gmina Rymanów 

   ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów 

Sekretariat 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
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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.

2. Z załącznika nr 16 do SIWZ- rejestr pojazdów. Zmiana polega na wykreśleniu 

jednego pojazdu o nr rej. RKR FW58 należącego do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej- ze względu na podwójne uwzględnienie pojazdu w wykazie. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Joanna Witczak  


