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Wrocław, 13 grudnia 2018 r. 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy Sierakowice 

wraz z jednostkami organizacyjnymi  
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ  NR 

270/2018/N/Sierakowice 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Sierakowice wraz z jednostkami organizacyjnymi, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących 

zmianach: 
 

Ubezpieczenie AUTO CASCO (AC) pojazdów mechanicznych: 

 

Pytanie 1: Prosimy o dodanie do zapisów warunków obligatoryjnych poniższych : 

– wykupiona amortyzacja (nie dotyczy ogumienia i elementów układu wydechowego). 

-  zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). Ubezpieczyciel 

akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody 

będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania 

amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia oraz elementów 

układu wydechowego).  
- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia szkody.  

- Koszty oklejenia i oznakowania pojazdu, pod warunkiem zawarcia wartości tych   kosztów 

w sumie  ubezpieczenia danego pojazdu lub podania oddzielnie sumy tych kosztów na 

pojazd. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów z 

wyłączeniem „Koszty oklejenia i oznakowania pojazdu”. Koszty oklejenia oraz 

oznakowania zostają usunięte z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 2: Prosimy o wykreślenie z zapisów warunków obligatoryjnych poniższego: 

- Pojazd zastępczy na okres naprawy  

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o ustalenie dodatkowego limitu 

kwotowego odpowiedzialności na pojazd w zakresie AC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości  5 000 zł w każdym 

okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy Klauzul – ubezpieczenia komunikacyjne 

 

Pytanie 3: Prosimy o przesunięcie klauzuli rzeczoznawców do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ oraz załącznik nr 3 – Formularz ofertowy. 

 

Pytanie 4: Prosimy o zmianę terminu składania ofert: 

z:   do dnia 13.12.2018 r. 

na: do dnia 17.12.2018 r. 

lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 

dzień 17.12.2018 r.  

 

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartej umowie i umowie 

ubezpieczenia będą wymagać zgody obu stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 7: 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź  modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 8: 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. 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: Nie dotyczy.  
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Pytanie 9: 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 od wszystkich ryzyk: „Od wszelkich szkód 

materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 

ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. 

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” 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.  

Odpowiedź: Nie jest to intencją Zamawiającego.  
 

Pytanie 10: 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 powyższe oraz wyraża zgodę na dopisanie wyżej 

wymienionego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 11: Prosimy o informację nt. prowadzonych / planowanych przez Zamawiającego w 

okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych 

wraz z informacją o ich wartości.  

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do załącznika inwestycyjnego z projektu budżetu na 

2019 r., str. 38 z 69 link poniżej: 

http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57AC2C9C6B4D5Z/Z140.pdf 

oraz do załącznika nr 2 z WPF (projekt na lata 2019-2029) str. 14 z 22 link poniżej: 

http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57AC2C23D40C2Z/Z139.pdf 

 

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 13: W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: - 

 

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód powstałych w związku z: 

- posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem 

lub składowiskiem odpadów;  

http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57AC2C9C6B4D5Z/Z140.pdf
http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57AC2C23D40C2Z/Z139.pdf
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- prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 15: Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający planuje przejąć w 

zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?  

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma takich planów.  
 

Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie 

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 

wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają magazyny o powierzchni > 

500 m2, w przeciwnym wypadku proszę o ich wyszczególnienie, ze wskazaniem rodzaju 

składowanego w nich mienia wraz z podaniem informacji nt. wysokości składowania 

mienia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 18: W odniesieniu do budynków proszę o wyszczególnienie konstrukcji ścian i dachów, 

wypełnienia ścian i dachów, pokrycia dachu.  

Odpowiedź: 
 
LP NAZWA Wartość Konstrukcja dachu Konstrukcje ścian 

  Budynki i Lokale       

1 Pawilon handlowy Sierakowice 

104 168,00 

dach płaski strop 
prefabrykowany 

konstrukcja murowana i z 
elementów 
prefabrykowanych 

2 Budynek szkolny w Szopie 286 325,51 

dach o konstrukcji 
drewnianej 
dwuspadowy 
płatwiowo-kleszczowy 

ściany murowane z cegły, 
nadbudowa z gazobetonu 

3 Budynek po byłej szkole w Szklanej (OR-W) 1 473 464,89 
dach konstrukcja 
drewniana pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 

4 
Budynek gospodarczy Sierakowice ul. 
Kartuska 25 3 525,00 

dach drewniany 
pokryty papą 

ściany murowane 

5 
Budynek gospodarczy Sierakowice ul. 
Kartuska 12 12 338,00 

Dach płaski kryty papą konstrukcja murowana  

6 
Budynek gospodarczy Sierakowice ul. 
Lęborska 21 14 466,00 

dach drewniany 
ściany murowane z 
pustaków i cegły 

8 
Budynek gospodarczy Sierakowice ul. 11 
Listopada 2 930,00 

dach o konstrukcji 
drewnianej 

konstrukcja murowana  

9 Budynek gospodarczy Tuchlino 11 750,00 
dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
dachówką 

ściany murowane z cegły 
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11 Budynek gospodarczy Paczewo 4 578,00 
dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
dachówką ściany murowane z cegły 

12 
Budynek gospodarczy Tuchlino 2 747,00 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany drewniane 

13 
Budynek gospodarczy Tuchlino 4 578,04 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany murowane 

14 Budynek gospodarczy Tuchlino 4 578,04 
dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany murowane 

15 
Budynek gospodarczy Tuchlino 12 818,31 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
eternitem ściany murowane z cegły 

16 Budynek gospodarczy Kamienica Królewska 1 974,00 
dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany murowane 

17 
Budynek gospodarczy Szopa 9 657,09 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany murowane 

18 Budynek mieszkalny Dolina Jadwigi 
47 000,00 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą ściany murowane z cegły 

19 

Budynek mieszkalny Sierakowice ul. 
Dworcowa 33 

82 250,00 
dach drewniany kryty 
blacho dachówką 

ściany murowane z cegły 
pełnej  

20 Budynek mieszkalny Tuchlino 3 39 006,11 

dach o konstrukcji 
drewnianej 
dwuspadowy pokryty 
eternitem wypełniony 
cegłą 

ściany murowane z cegły 
nadbudowa z gazobetonu 

21 

Budynek mieszkalny Sierakowice ul. Kartuska 
12 100 306,00 

dach betonowy kryty 
papą ściany betonowe 

22 
Budynek mieszkalny Sierakowice ul. Kartuska 
25 

40 838,98 

strop dachu płaski z 
płyt korytkowych kryty 
papą 

ściany konstrukcji 
murowanej 

23 

Budynek mieszkalny Sierakowice ul. Lęborska 
21 

101 420,67 

dach drewniany 
pokryty blacho 
dachówką 

ściany murowane z 
pustaków i cegły 

24 
Budynek mieszkalny Sierakowice ul. 11 
Listopada 

21 818,00 

dach drewniany 
pokryty blacho 
dachówką ściany murowane 

25 

Budynek mieszkalny Sierakowice ul. 
Mirachowska 21 32 725,00 

dach betonowy 
pokryty papą ściany murowane 

26 Budynek mieszkalny Paczewo - świetlica 

322 758,23 

więźba dachowa 
drewniana. Pokrycie 
blacho dachówką z 
dociepleniem i folią 

ściany konstrukcji 
drewnianej z cegły 

27 

Budynek mieszkalny Mojusz 41 

20 826,00 
dach płaski o 
konstrukcji drewnianej 

ściany szczytowe 
murowane z cegły, boczne 
drewniane 
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28 Budynek mieszkalny Gowidlino – Podgórna 13 

18 744,00 

dach płaski o 
konstrukcji drewnianej 
kryty papą  ściany murowane 

29 
Budynek mieszkalny Borowy Las 

31 239,73 

dach konstrukcja 
drewniana pokryta 
blacho dachówką ściany murowane z cegły 

30 Budynek mieszkalny Tuchlino 22 

20 826,41 

dach o konstrukcji 
drewnianej pokryty 
papą  ściany murowene 

31 
Budynek mieszkalny Szopa 

19 566,00 
dach betonowy 
pokryty papą ściany murowane 

32 Budynek mieszkalny Tuchlino po SP 16 i 16a 

20 826,41 

Dach drewniany 
pokryty blacho 
dachówką 

ściany murowane z 
pustaka betonowego i 
cegły 

33 

Budynek Gowidlino po byłym przedszkolu – 
Jeziorna 46 

126 832,90 
dach drewniany 
pokryty blachą 

ściany z cegły 

34 Mieszkanie ul. Kubusia Puchatka 8c/16 

18 000,00 dach blachodachówka ściany murowane 

35 

Mieszkanie ul. Kubusia Puchatka 10a/4 

18 000,00 dach blachodachówka ściany murowane 

36 Mieszkanie w Kamienicy Królewskiej 
15 644,00 dach blachodachówka ściany murowane 

37 

Biurowiec UG 7 341 388,47 
Konstrukcja drewniana 
dachówka ceramiczna 

ściany murowane 

38 Budynek strażnicy OSP w Gowidlinie 334 940,30 
dach drewniany 
pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 

39 
Budynek strażnicy OSP w Mojuszu 735 489,98 

dach drewniany 
pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 

40 Budynek strażnicy OSP w Sierakowicach 455 162,28 
dach drewniany 
pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 

41 
Budynek strażnicy OSP w Kam.Król. 331 164,47 

dach drewniany 
pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 

42 
Garaż na samoch. pożarniczy OSP Gowidlino 201 057,66 

dach stalowy pokryty 
termopłyta 

ściany murowane 

43 Budynek PKP w Sierakowicach 148 846,45 
dach drewniany 
dachówka ceramiczna 

ściany murowane 

44 

Zabytkowy kościół św. Marcina w 
Sierakowicach 

4 409 067,15 
dach drewniany gont 
drewniany 

ściany drewniane 

45 
Zaplecze szatniowo-sanitaryjne przy Orliku 
Sierakowice 

248 381,01 
dach drewniany 
pokryty 
blachodachówką 

ściany murowane 
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 46 
Przedszkole Samorządowego przy ul. 
Spacerowej w Sierakowicach 

10 569 129,27 

dach konstrukcji 
drewnianej pokryty 
płytą włókno-
ceramiczną 

konstrukcja z drewna 
klejonego obita płytą 
włókno-ceramiczną i 
wypełniona watą odporną 
na pożar 

 

Nieruchomości  Konstrukcja  

Miejsce  
/adres 

Nazwa 
Rok 

budo
wy 

Wartość dachu ścian 

Zespół 
Szkół 

Gowidlino 
                    

Budynek szkolny Nr 1 
1995 923 097,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

Sala gimnastyczna 
1998 761 474,00 zł 

dach konstrukcja stalowa 
pokryta blachodachówką 

ściany 
murowane 

Budynek szkolny (Gimnazjum) 
2012 9 925 144,00 zł 

dach drewniany pokryty 
dachówką  

ściany 
murowane 

Szkoła 
Podstawowa 

Jelonko 
Budynek szkolny 

1961 550 040,00 zł 
dach drewniany pokryty papą 

ściany 
murowane 

Zespół 
Szkół w   

Kamienicy 
Królewskiej 

  

Budynek szkolny  Nr 1 
1972 3 181 928,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blacho-dachówką  

ściany 
murowane 

Budynek szkolny  Nr 2 
(przedszkole) 1967 65 364,00 zł 

dach drewniany pokryty papą 
ściany 
murowane 

Hala sportowa 
2011 1 593 562,00 zł 

dach konstrukcja stalowa 
pokryta blachą 

ściany 
murowane 

Szkoła 
Podstawowa 
Lisie Jamy 

Budynek szkolny 
1997 795 938,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

'' 
Sala gimnastyczna 

2015 3 044 070,00 zł 
dach konstrukcja stalowa 
pokryta blachą 

ściany 
murowane 

Szkoła 
Podstawowa 

Łyśniewo 
Budynek szkolny Nr 1 

1911 717 264,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

                    
„ 

Budynek szkolny Nr 2 
1968 67 300,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

Szkoła 
Podstawowa 

Mojusz 
Budynek szkolny 

1995 706 872,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blacho-dachówką  

ściany 
murowane 

Szkoła 
Podstawowa 

Puzdrowo 
 

Budynek szkolny Nr 1 
1915 211 406,00 zł 

dach drewniany pokryty 
dachówką  

ściany 
murowane 

Budynek szkolny Nr 2 (pawilon) 
1965 36 446,00 zł 

dach drewniany pokryty papą 
ściany 
murowane 

Budynek szkolny Nr 3 
1999 496 754,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

Budynek szkolny-sala gim 
2013 3 060 642,00 zł 

dach konstrukcja stalowa 
pokryta blachą 

ściany 
murowane 

SP 
Sierakowice 

                         
 

Budynek szkolny (segment 
1.5.1) 1984 4 130 019,00 zł 

dach betonowy pokryty papą 
ściany 
murowane 

Budynek szkolny (segment 
1,2,4 4.1) 1986 2 810 676,00 zł 

dach betonowy pokryty papą 
ściany 
murowane 

Sala gimnastyczna 
2008 3 317 315,00 zł dach betonowy pokryty papą 

ściany 
murowane 
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Zespół 
Szkół 

Tuchlino 
Budynek szkolny 

2013 2 082 426,91 zł 
dach drewniany pokryty papą 

ściany 
murowane 

                     
„ 

Sala gimnastyczna 
1972 81 818,00 zł 

dach drewniany pokryty papą 
ściany 
murowane 

SP Tuchlino 
Sala gimnastyczna 

2017 4 586 251,85 zł 
dach konstrukcja stalowa 
pokryty blachą  

ściany 
murowane 

SP 
Załakowo 

Budynek szkolny 
1968 1 362 313,00 zł 

dach drewniany pokryty 
blachą 

ściany 
murowane 

Samorządo
we 

Przedszkole 
Sierakowice 

Budynek szkolny - Przedszkole 

1986 1 966 961,00 zł dach betonowy pokryty papą 

ściany 
murowane 

Gimnazjum 
Sierakowice 

 

Budynek szkolny – Segment  
B- I 2001 4 327 364,00 zł dach betonowy pokryty papą 

ściany 
murowane 

Budynek szkolny – Segment  
B- II 2002 4 493 940,00 zł dach betonowy pokryty papą 

ściany 
murowane 

Hala sportowa  – Segment C- 
III 2005 6 986 737,00 zł 

dach konstrukcja stalowa 
pokryty blachą  

ściany 
murowane 

Budynek szkolny – Segment D 
-IV 2006 4 062 399,00 zł dach betonowy pokryty papą 

ściany 
murowane 

RAZEM 66 345 521,76 zł 
 

 

 

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe  zastosowane w 

miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem 

przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 20: Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości 

inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.  

Odpowiedź: Brak planowanych inwestycji tego rodzaju 

 

Pytanie 21: Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka 

kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb od stłuczenia prosimy o potwierdzenie, że do 

Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 22: W zakresie ubezpieczenia ryzyka terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu 

ochrony wyłączone są szkody: 

a) powstałe w wyniku gróźb oraz fałszywych alarmów 

b) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one 

puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni 

c) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania 

rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie 
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takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te 

zostały podjęte 

d) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach 

znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 23: Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są 

lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 

wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 

lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.  

Odpowiedź: Brak lokalizacji zagrożonych powodzią.  

 

Pytanie 24: Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie mienie wyłączone 

z eksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy 

Zamawiający planuje remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie 

pozwolenie  na budowę.  

Odpowiedź: Nieużytkowany budynek dworca PKP - planowana przebudowa w latach 

2019-2020.   
 

Pytanie 25: Mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania - prosimy o podanie sposobu 

zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia, maksymalnego czasu wyłączenia z 

eksploatacji/użytkowania oraz czy planowane jest takowe wyłączenie?  

Odpowiedź: W budynkach zostały odłączone prąd i woda 
 

Pytanie 26: W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 

pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:  

- stanu technicznego. 

- prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów. 

- 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 ? 

Odpowiedź:  

Budynek nieużytkowany – budynek PKP przy ul. Piwnej w Sierakowicach 

- stan techniczny: 

Dworzec jest piętrowy, został wybudowany w stylu typowym dla stacji lokalnych 

zbudowanych na Pomorzu na początku XX wieku. Budynek nieużytkowany, 

wielobryłowy, otynkowany, z dachem krytym dachówką. 

- dokumentacja fotograficzna obiektu: 
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- instalacje konserwowane są na bieżąco; 

- maszyny i urządzenia są odłączone od  źródła zasilania 

- wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów nie ma 

budynków wpisanych do rejestru zabytków; 

- budynek jest nieużytkowany od ok. 2000 r.;  w latach 2019-2020 planuje się jego 

przebudowę. 

 

 Wizualizacja 
 

 

Pytanie 27: Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 28: Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?  

Odpowiedź:  Nie wystąpiły. 
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Pytanie 29: Prosimy o informację jak często Zamawiający dokonuje kontroli stanu technicznego 

zarządzanych dróg?  

Odpowiedź: stan dróg jest kontrolowany na bieżąco. 
 

Pytanie 30: Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników 

oraz informacji o stanie technicznym dróg.  

Odpowiedź: Wydatki na remonty dróg i chodników na rok 2019 zaplanowano na 

kwotę 570.000,00 zł.  

Stan techniczny dróg pozwala na bezpieczne korzystanie przez użytkowników.   
 

Pytanie 31: Klauzula automatycznego pokrycia 

Wnosimy o dopisanie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy 

ubezpieczenia mienia poszczególnej grupy mienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  
 

Pytanie 32: Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 

Wnosimy o wprowadzenia zapisu „Ustalone zostaje jednokrotne wznowienie 

limitów po powstaniu szkody”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 33: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych. 

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:   

Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody pod warunkiem, że prace te: 

- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 

których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie, 

- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania. 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo 

wyłączone są szkody powstałe wskutek:  

- katastrofy budowlanej,  

- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  
 

Pytanie 34: Klauzula składowania  

Wnosimy o dopisanie, że: „…Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie 

składowane bezpośrednio na podłodze, o ile takie składowanie wynika ze specyfiki 

mienia…”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 35: W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie 

obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do 
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użytkowania    w trakcie budowy lub przebudowy i do mienia nieużytkowanego zgodnie z 

przeznaczeniem;  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i 

inne walory pieniężne. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma 

zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, 

sprzeniewierzeniu mienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z 

uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 

przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z 

późniejszymi zmianami)  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 38: W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, 

które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu „infrastruktura drogowa np. 

drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.”  

Odpowiedź: Łączna wartość mienia ok. 59.093.000,00 zł. 

 

Pytanie 39: W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, 

które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu „Składniki infrastruktury 

drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, 

parkany, wiaty itp.”  

Odpowiedź: Łączna wartość mienia ok. 100.000,00 zł. 

 

Pytanie 40: W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, 

które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu „Zewnętrzne składniki 

infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty 

deszczowe”  

 Odpowiedź: Łączna wartość mienia ok. 60.000,00 zł. 

 

Pytanie 41: Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że „nasadzenia” są objęte ubezpieczeniem w 

zakresie FLEXA.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 42: Wnosimy o wskazanie daty roku produkcji w wykazie mienia dot. ubezp. od maszyn 

i urządzeń od uszkodzeń.  

Odpowiedź: Daty produkcji maszyn i urządzeń od uszkodzeń: 
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Kocioł co SP Szopa  -  2003 rok, 

Kocioł VITOPLEX 170 Kw  - 2007 rok, 

Kocioł c.o. OSP Mojusz – 2013 rok, 
ZEAS: 

Piec EKO DUO -  kocioł Qmax 150 kw  - 2011 rok 

Piec HEIZTECHNIK Q PLUS 75 KW – kocioł C.O.  - 2015 rok. 

 

 

Pytanie 43: Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń (od 

wszystkich ryzyk) starszych niż 15 lat.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

Pytanie 44: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 45: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym 

przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 46: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte 

szkody wyrządzone umyślnie podczas sprawowania czynności władzy publicznej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte OC z tytułu 

posiadania i użytkowania sprzętu latającego (np. dronów etc.).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu 

posiadania  i użytkowania lądowisk (np. helikopterów).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 49: Prosimy także o potwierdzenie, że ochrona nie dot. OC z tyt. zarządzania 

jednostkami służby zdrowia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 51: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony 

ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie 

celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w 

sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi 

pokazami.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 53: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód 

związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty 

wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z 

aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny 

jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 

bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 

górskie), le parkur, kitesurfing.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 54: Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie 

zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie 

odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 55: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie 

choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 56: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza 

zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

 

Pytanie 57: Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W 

ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ  
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1)   Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe 

oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z 

wykonywaniem zadań publicznych, w tym:  

a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy 

wykonywaniu władzy publicznej,  

b.  szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z 

obowiązującym stanem prawnym,  

c.  szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych 

decyzji niezgodnych z prawem,  

d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo 

ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w 

trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa  

2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  

a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,  

b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym 

przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,  

c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,  

d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,  

e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w 

zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub 

dążył do jej uzyskania.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 58: Prosimy o akceptację poniższych  wyłączeń  odpowiedzialności w zakresie 

ubezpieczenia czystych strat finansowych: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego; 

2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane 

wadliwie przez Ubezpieczonego, 

3) związane z działalnością: 

a) bankową lub ubezpieczeniową, 

b) księgową lub finansową, 

c) leasingową, 

d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, 

e) reklamową, 

f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, 

g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 

kosztorysowaniu; 

4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 

5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy; 

6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 

7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej; 
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8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 

9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej; 

10) związane ze stosunkiem pracy; 

11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych 

lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary 

damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności 

publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

UBEZPIECZENIE ŁODZI 

 

Pytanie 59: Proszę o wskazanie w jakim celu użytkowana jest łódź?  

Odpowiedź: Łódź jest wykorzystywana w celach ratowniczych przez OSP Sierakowice 
 

Pytanie 60: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i eksploatacji łodzi 

(OC armatora w związku z eksploatacją ) - wnosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty 

na bazie Ogólnych warunków wykonawcy dot. odpowiedzialności cywilnej armatora 

jachtu”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  

 

Pytanie 61: Ubezpieczenie casco łodzi - wnosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na bazie 

Ogólnych warunków wykonawcy dot. ubezpieczenia casco jachtów śródlądowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  
 

******************************************************************** 

 

ZMIANY DO SIWZ  NR 270/2018/N/Sierakowice 

 

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 13.12.2018 r. na dzień na dzień 

17.12.2018r. 

 

IX.   SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT. 

1.Oferty należy składać do dnia 17.12.2018 r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Urząd Gminy w Sierakowicach ul. Lęborska 30 

Pokój 103 

83-340 Sierakowice 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15 
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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.  

 

 

2. Zmianie ulegają załączniki: 

- Załącznik nr 6 – Umowa generalna dla zadań Pakietu II,  

- Załącznik nr 12 - Rejestr pojazdów, który zostanie przesłany Wykonawcom, którzy 

złożyli wnioski o udostępnienie części poufnych SIWZ.  

Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

                         Eugeniusz Starzyński  

 


