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Wrocław, 11.01.2021 r. 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Trzebnica 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJA ŚNIENIA  

DO SIWZ NR 243/2020/N/Trzebnica 
 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi, 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.Wnioskuje o doprecyzowanie, iż ubezpieczenie NNW Straży Pożarnych OSP jest w 
formie imiennej. Proszę o potwierdzenie.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Lista imienna zostanie przekazana Wykonawcy 
z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. 
 
2.Wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert na 15-01-2021 r. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin składania ofert publikacją zmian z dnia 
07.01.2021 r. 
 
3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są 
użytkowane. 
Odpowiedź: Nie są – nieliczne obiekty nie są użytkowane ze względu na trwającą 
procedurę sprzedaży. 
 
4. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do 
FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na :  w odniesieniu do budynków wyłączonych 
z użytkowania ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego) z rozszerzeniem o ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
5. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji 
prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny . 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
8. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z 
eksploatacji jakieś  budynki i budowle ,jeżeli tak to które. 
Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada danych na ten temat. 
 
 
9. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego 
zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, 
nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego. 
Odpowiedź: Nie zostały. 
 
10. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia 
znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie 
wraz z podaniem wartości. 
Odpowiedź: Nie znajdują się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
 
11. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy 
o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną 
do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
12. Prosimy o określenie wartości PML. 
Odpowiedź: Zamawiający wykazał wartości w załączniku nr 8 do SIWZ. 
 
13. Jaki jest stan dróg. 
Odpowiedź: Zamawiający systematycznie poprawia stan dróg na terenie gminy, ich 
stan jest zróżnicowany. 
 
14. Kto i co jaki czas przeprowadza kontrolę stanu dróg. 
Odpowiedź: Gmina oraz wykonawca napraw bieżących dróg – umowa stała. 
 
15. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie 
atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r) 
Odpowiedź: Tak. 
 
16. Prosimy o potwierdzenie ,że 
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- Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające 
opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych 
organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
- w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora 
Sanitarnego, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
- Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
- ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób 
zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
- prosimy o potwierdzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Limity zostały wskazane w załączniku nr 1 
do SIWZ wraz z zapisem, iż brak wprowadzonego limitu sumy gwarancyjnej oznacza 
odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej. 

 
17. Czy Zamawiający zgłasza  do ubezpieczenia linie przesyłowe?. 
Odpowiedź: Nie. 
 
18. Prosimy o potwierdzenie iż : napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w 
odległości mniejszej niż 750 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
19. Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest : wysypisko śmieci , zakład recyklingu. PSZOK 
Odpowiedź: Nie. 
 
20. W przypadku PSZOK proszę o informację :  
-od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 
-jak są magazynowane: 
-odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 
-odpady elektryczne i elektroniczne, 
-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo 
z Zamawiającym), 
-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenie OC, 
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 
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-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 
21. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert  na dzień 21.01.2021 r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marek Kopecki 
 


