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Wrocław, 24.11.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Krakowie 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 DO SIWZ  NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 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. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

 

1) Dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

w wysokości 10% wartości szkody minimum 5 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

2) Dla budynków o konstrukcji drewnianej bardzo prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości  2 tys zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

3) 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 50 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

  

4) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o charakterze nagłym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

  

5) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli prac budowlanych 

ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

-powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  

-spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją 

producenta lub dostawcy,  
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-w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia 

robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania 

robót. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

6) W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowalnej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu 

odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 

3) awaria instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

7) W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie że 

ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach 

których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 

a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 

b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

8) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłoszone drogi z wyłączeniem mienia wskazanego 

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

9) Wnioskujemy aby rozszerzenie:  Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia 

dokumentacji było objęte ochroną Ubezpieczenia w zakresie ograniczonym do zakresu 

pełnego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej 

lub zostało błędnie zaksięgowane – wnioskujemy o obniżenie limitu do 25 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11) Składniki infrastruktury drogowej – wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

12) Obiekty małej architektury – wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13) Czy mienie pracownicze ma być objęte ochroną od ryzyk żywiołowych czy tylko od 

ryzyk kradzieżowych i dewastacji? Wskazany w OPZ limit to 2x 5 000,00 zł 

Odpowiedź: mienie  pracownicze ma być objęte ochroną od ryzyk kradzieżowych i 

dewastacji. 
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14) Wartości pieniężne od ryzyk żywiołowych wskazany limit to 3 000,00 zł. W ryzykach 

kradzieżowych (w schowku, transporcie) po 5 000,00 zł. Wnioskujemy o obniżenie limitu 

dla ryzyka kradzieżowych (w schowku, transporcie) po 3 000,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15) W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży 

zwykłej 200,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16) Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli ryzyka kradzieży zwykłej nie oczekuje się 

pokrycia dla gotówki oraz mienia prywatnego pracowników. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

17) Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli nadwyżkowej do 2 mln zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

18) Prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu. 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytania. 

 

19) Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania podlimitu odpowiedzialności 

dla zapisów: 

„Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 

pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu”. 

Odpowiedź: w szczegółowych warunkach zamówienia  wprowadzony jest  limit dla 

powyższej klauzuli, który dotyczy m.in. powyższego mienia. 

 

20) Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: o ile takie składowanie 

było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

21) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ - prosimy uzupełnienie treści klauzuli o: 

„że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były 

sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.” 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią udzieloną we wcześniejszych pytaniach. 

 

22) Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o uzupełnienie treści o: „że są 

one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i 

posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.” 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią udzieloną we wcześniejszych pytaniach. 

 

23) Klauzula przeniesienia mienia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 
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24) Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące – prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią udzieloną we wcześniejszych pytaniach.. 

 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

1) Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia jest Inteligentny System 

Sterowania Ruchem. Jeśli tak prosimy określenie dokładne i precyzyjne pozycji w 

specyfikacji lub wykazach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia oraz dokładną sumę 

ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o wskazanie lokalizacji. 

Odpowiedź: tak 

 

2) Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla ubezpieczenia zwiększonych 

kosztów działalności franszyzy czasowej 3 dni i maksymalnego okresu 

odszkodowawczego 6 miesięcy – lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych  powyżej 

ograniczeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

3) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie 

wszystkich ryzyk obejmuje również szkody o charakterze nagłym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

1) Prosimy o podanie rodzaju i ilości pojazdów nie podlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich pojazdów. 

 

2) Prosimy o podanie ilości wózków widłowych jeśli takie są użytkowane przez 

zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie użytkuje wózków widłowych. 

 

3) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zastępstwie franszyzy integralnej 

w OC administrowania drogami (500 zł). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4) Prosimy o podanie wykazu długości dróg w kilometrach zarządzanych przez 

zamawiającego wraz z określeniem stanu technicznego poszczególnych dróg oraz 

wykazanie daty ich ostatnich remontów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz oraz długości dróg zarządzanych 

przez Zamawiającego dostępny jest na stronie 

https://www.zdw.krakow.pl/drogi/wykaz-drog.html. Zamawiający nie ma 

możliwości przygotowania pozostałych informacji przed upływem terminu 

składania ofert. 

https://www.zdw.krakow.pl/drogi/wykaz-drog.html
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5) Prosimy o wskazanie planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji drogowych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualny plan rzeczowo-finansowy 

dostępny jest na stronie https://www.zdw.krakow.pl/zdw/zadania-inwestycyjne.html 

 

 

6) Prosimy o podanie wykazu mostów zarządzanych przez zamawiającego o ile 

podlegają pod zarządzanie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągach dróg wojewódzkich zgodnie ze 

stanem na dzień 31.12.2019r.  znajdują się 352 obiekty mostowe. 
 

7) Prosimy o informacje czy statutowa działalność zamawiającego polegająca na 

bieżącym utrzymaniu dróg realizowana jest własnymi siłami zamawiającego czy tez 

za pomocą podwykonawców wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. 

Jeżeli zamawiający korzysta w tym przypadku z podwykonawców - prosimy o 

informację czy zobligowani są oni do posiadania polis oc działalności. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace polegające na bieżącym utrzymaniu 

dróg oraz drobne remonty wykonuje siłami własnymi, natomiast wszelkie 

inwestycje jak również letnie i zimowe utrzymanie dróg jest zlecane firmą 

zewnętrznym, które są  zobligowane do posiadania polis OC na czas trwania 

umowy. 

 

8) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie będą objęte 

szkody wskutek błędnie wydanych decyzji administracyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

9) Prosimy o wskazanie limitu dla OC pracodawcy. 

Odpowiedź: zgodnie z opisem w szczegółowych warunkach zamówienia:  „Brak 

wprowadzonego limitu sumy gwarancyjnej oznacza odpowiedzialność do pełnej 

sumy gwarancyjnej”. 

 

4.  Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej 

zgodnie z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA NR 2 DO SIWZ  NR 

237/2020/N/KRAKÓW powyższe ubezpieczenie zostało wyłączone z przedmiotu 

ubezpieczenia. W związku  z powyższym Zamawiający nie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania:  

1) Wnioskujemy o wycofanie ze Specyfikacji rozszerzenia o ubezpieczenie 

odpowiedzialności ekologicznej. 

2) W przypadku braku zgody na wyłączenie ubezpieczenia odpowiedzialności 

ekologicznej prosimy o udzielenie odpowiedzi powodującej możliwość oszacowania 

przez Ubezpieczyciela ryzyka. Prosimy aby zostały udzielone odpowiedzi na każde 

pytanie jasno i nie budzące wątpliwości. Pytania jak niżej: 

1) Dla jakich lokalizacji  ochrona miałaby mieć zastosowanie? 

2) Jaka działalność w tych lokalizacjach jest prowadzona? 

https://www.zdw.krakow.pl/zdw/zadania-inwestycyjne.html
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3) Prosimy wymienić rodzaje najbliższych rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych 

i wskazać ich odległości od Państwa lokalizacji:      

4) Prosimy podać informację odnośnie poziomu wód gruntowych na terenie Państwa 

lokalizacji    

5) Rodzaje najbliższych obszarów podlegających ustawie o ochronie przyrody, oraz 

odległości od Państwa lokalizacji 

 Parki Narodowe: 

 Rezerwaty: 

 Obszary Natura 2000: 

 Inne: 

6) Czy były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, 

rzek oraz wód gruntowych na zajmowanym przez Państwa terenie lub jego 

sąsiedztwie? Jeśli tak to proszę opisać wyniki badań i kiedy były wykonane.             

7) Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, 

gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?       

8) Czy jest możliwa jednoznaczna identyfikacja ewentualnych zagrożeń i/lub 

potencjalnych szkód, jakie mogą być spowodowane przez firmy sąsiadujące? Jeśli 

tak to prosimy o podanie szczegółów.     

9) Czy w przeszłości zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów 

państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną 

środowiska lub przekroczeń emisji? Jeśli tak to prosimy podać szczegóły.         

10) Czy wystąpiła na Państwa terenie jakakolwiek poważna awaria, której konsekwencją 

była szkoda w środowisku? Jeśli tak to proszę podać szczegóły dotyczące jej 

charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie załącznika).        

 

11) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA - Czy firma posiada 

pozwolenia: 

•    wodno-prawne                                      TAK / NIE 

•    na wprowadzanie gazów lub pyłów      TAK / NIE 

•    na wytwarzanie odpadów                     TAK / NIE 

•    zintegrowane                                        TAK / NIE 

 

Jeśli tak to prosimy o kopie tych dokumentów w formie załącznika do niniejszego 

formularza. Jeśli nie, to prosimy o krótki opis gospodarki odpadami i substancjami 

niebezpiecznymi w Państwa Firmie łącznie z wykazem firm odbierających odpady i ich 

zezwoleniami. 

 

12) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA -  Czy firma posiada 

opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz przeciwdziałania 

skutkom awarii? Jeśli tak to jakie?    TAK / NIE 

13) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA - Czy były jakiekolwiek i 

kiedykolwiek decyzje lub nakazy dotyczące ograniczenia oddziaływania na 

środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego? Jeśli tak to proszę 

podać szczegóły.      
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14) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA - Czy w ostatnich 3-ch latach 

były zgłaszane wobec Państwa jakiekolwiek roszczenia związane z 

zanieczyszczeniem środowiska? Proszę podać szczegóły, niezależnie od tego czy w 

tym czasie roszczenia te były objęte ubezpieczeniem i czy Ubezpieczyciel wypłacił 

odszkodowanie   

15) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA - Czy znane są Państwu 

jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w przyszłości doprowadzić 

do powstania roszczeń: 

•    przebyte awarie                                               TAK / NIE 

•    wcześniejsze szkodliwe emisje                        TAK / NIE 

•    poprzednie technologie (w tym składowanie) TAK / NIE 

•    poprzedni użytkownicy terenu                         TAK / NIE 

 

Jeśli tak proszę podać szczegóły. 

 

16) ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA - Czy na zajmowanym przez 

Państwa terenie lub na terenach przyległych (najbliższe sąsiedztwo) są prowadzone 

lub mają się rozpocząć jakiekolwiek urzędowe dochodzenia i postępowania w 

sprawie zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, rzek oraz wód gruntowych? 

Jeśli tak to proszę podać szczegóły. 

 

17) Prosimy o informację o głównych procesach technologicznych z podaniem wieku i 

wydajności linii i/lub urządzeń. Czy nastąpiła istotna zmiana w okresie ostatnich 12-

u miesięcy dotycząca procesów technologicznych? Np. zaniechanie starych 

procesów, wejście nowych, etc. (Może być w formie załącznika). 

 

18) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000,00 zł lub 

inna propozycja Zamawiającego. 

 

5. Dotyczy całości zamówienia 

 

1) 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. 

 

2) Prosimy o podanie szczegółowego wykazu przyczyn szkód z ubezpieczonych ryzyk    

podlegających pod Specyfikację za okres pięciu ostatnich lat z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zarządzania drogami. Prosimy o udostępnienie 

szkodowości w przystępnej wersji, czytelnej, umożliwiającej edytowalność oraz 

zastosowania filtra. 

Odpowiedź: Wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączonym oświadczeniu do 

SIWZ, które Zamawiający otrzymała od Ubezpieczyciela. Zamawiający zgodnie z 

przyjętą zasadą udostępnia informację za ostatnie pełne 3 lata tj. od 01.01.2017 wg daty 
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zdarzenia.  UWAGA Zamawiający informuje, iż we wcześniejszych odpowiedziach na 

pytania udostępnił całe zaświadczenie, które otrzymała od Ubezpieczyciela, odstępując 

jednocześnie od powyższej reguły. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje wersją 

edytowalną otrzymanego zaświadczenia z wykazem szkodowości.  

 

3) Prosimy o podanie szczegółowego wykazu przyczyn szkód z wszystkich ubezpieczonych 

ryzyk   majątkowych podlegających pod Specyfikację za okres trzech ostatnich lat. Prosimy 

o udostępnienie szkodowości w przystępnej wersji, czytelnej, umożliwiającej edytowalność 

oraz zastosowania filtra. 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

4) Prosimy o uaktualnienie szkodowości według danych bieżących. Dane na dzień 

09.09.2020 nie są danymi bieżącymi, aktualnymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w tak krótkim czasie uaktualnić szkodowości. 
 

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ 

uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia 

ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny 

szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody. 

Odpowiedź: brak powyższych szkód. 

 

6) 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. 

 

7) Zamawiający w Specyfikacji określa klauzulę fakultatywną “Klauzula likwidatora szkód” 

zarówno dla ubezpieczeń majątkowych jak i komunikacyjnych. Specyfikacja jednak zawiera 

tylko treść klauzuli jak niżej: 

Klauzula likwidatora szkód- w ubezpieczeniach komunikacyjnych dotyczy ryzka AC, NW, 

ASS  

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu 

umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 

teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób 

kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu 

email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie 

Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wskazanie treści klauzuli dla ubezpieczeń 

majątkowych. 

Odpowiedź: treści klauzuli dla ubezpieczeń majątkowych: 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego.  Po zawarciu 
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umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 

teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób 

kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii  

i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie 

poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.  
 

8) 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 nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

9) Prosimy o potwierdzenie, że  : 

a) sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

b) urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów 

sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

10) Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w 

treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11) W związku z sytuacją zagrożenia wirusem COVID-19 wnioskujemy o zmianę systemu 

składania ofert na składanie elektroniczne wraz z dokumentacją podpisaną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12) Zwracamy się w związku z sytuacją zagrożenia wirusem COVID-19 o możliwość 

składania pełnomocnictwa w formie elektronicznej  podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 

 

11) Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert na dzień 01.12.2020 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z 

treścią  wyjaśnień i dostarczenia oferty w terminie. 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią udzieloną we wcześniejszych pytaniach. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

     

   Anna Wika 


