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Dotyczy zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc. 

(Ogłoszenie nr 545211-N-2020) 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 
dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Treść zapytania: 

Pytanie nr 1: Prosimy  o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.06.2020r. do godz. 10:00. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin składania ofert, ale na dzień 10.06.2020 r. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ terminu wykonania 
zamówienia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o 

jakiej wartości? 
 

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie tego stwierdzić. 
 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ terminu wykonania 

zamówienia przeznaczyć jakiekolwiek budynki/budowle do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o 
jakiej wartości? 

 
Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie tego stwierdzić. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do 

rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje 
budynków wyłączonych z eksploatacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat instalacji solarnych /fotowoltaicznych: 
- podania oddzielnej SU, 

- roku  produkcji, 

- miejsce instancji (montażu): dach , elewacja, czy na podłożu przy gruncie?  

- czy są serwisowane i ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela 

producenta? 

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 6 do SIWZ, Tabela nr 1, poz. 14a.  
 

Pytanie nr 6: Prosimy o informację czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących 
informacji: 

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów 
b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 



d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. 

miejscach ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych  nie  znajdują się starodruki 

lub inkunabuły. 
 

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeni ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie 
prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo 
pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 

Pytanie nr 10: Prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji limitu w 
wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego 

przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 11: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli ubezpieczenia prac 

budowlano- montażowych i dodania zapisu: 

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych 
prac ziemnych.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli katastrofy budowlanej i 
dodania zapisów: 

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego 
się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z 

budynkami, awaria instalacji.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 13: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli transportowania i dodania 

zapisu: 
„1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za  szkody: 

a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z 

obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia 
środka transportu ponad dopuszczalną ładowność; 

b) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawania pod 
wpływem środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia  przez tę 

osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest 

kierowanie pojazdami; 
c) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  



d) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości 

przewożonego w nim mienia; 

e) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 
objętości; 

f) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej 
samej nieruchomości (posesji) 

g) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w 

pojeździe” 
2. „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za  transport: 

1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował 
szkód powstałych w związku z działalnością medyczną a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna jednostka zgłoszona przez Zamawiającego do 
ubezpieczenia nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, iż  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej chroni 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. 

 
Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są 

aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki 

zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w 
sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 18: 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 lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 19: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu do ubezpieczenia OC deliktowej i 

kontraktowej: 
„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 nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 20: Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków , których wiek przekracza 

50 lat lub wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN. Prosimy o dopisanie do listy 
wyłączeń zakresowych w/w klauzuli następującego punktu: 

 - w budynkach przeznaczonych do likwidacji  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 21: Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w 

okresie trwania umowy nie będą szklarnie , inspekty, namioty , tunele foliowe? Jeżeli wśród zgłoszonego do 



ubezpieczenia mienia znajduje się powyższe mienie (lub planowane jest włączenie przedmiotu w okresie 

ubezpieczenia) wnioskujemy o udostępnienie wykazu takiego wraz ze wskazaniem wartości  jednostkowych  

- oraz prosimy  o ograniczenie zakresu dla tego przedmiotu ubezpieczenia do FLEXA. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Namioty ubezpieczone są m.in. w systemie na 
pierwsze ryzyko na sumę ubezpieczenia 10 000,00 zł. 

 

Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 

przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 

określony zapisami SIWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 23: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk , ryzyk nazwanych oraz sprzętu 

elektronicznego  prosimy o potwierdzenie , ze ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze 

losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego poza szkodami wyraźnie 

wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na 

utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, 

niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia. Zakres opisany w SIWZ 

jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się 

dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od 

proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej 

Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od 

wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w 

programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające 

lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich 

ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się 

w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to 

inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju 

rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. 

Pytanie nr 24: Czy przedmiotem ubezpieczenia w kategorii księgozbiory są tzw.”białe kruki”? 
 

Odpowiedź:  Nie. 
 

Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że zadeklarowane sumy ubezpieczenia budynków i budowli 

znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków obejmują wartość odtworzeniową obiektów, tzn. 
wartość zrekonstruowania w oparciu o posiadaną dokumentację, bez uwzględnienia wartości zabytkowej i 

historycznej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka 

tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
 

 
 



Pytanie nr 27: Prosimy o potwierdzenie, iż  przedmiotem oferty na ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk nie są mosty, wiadukty, przepusty (za wyjątkiem tej kategorii mienia zawartej w limicie na pierwsze 

ryzyko) 
 

Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje w niniejszej SIWZ o ubezpieczenie infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Sierpc (m.in. drogi, przepusty drogowe, mosty, kładki) w systemie 

na pierwsze ryzyko z sumą ubezpieczenia 1 000 000,00 zł. 

Pytanie nr 28: Prosimy o informacje czy w skład  dróg objętych ubezpieczeniem  wchodzą: mosty, 
przeprawy, wiadukty. Jeśli tak to prosimy o opis tych budowli (tzn konsttrukcja betonowa drewniana, 

długośc, ilość przęseł, odległość między przęsłami, stan utrzymania). Czy budowle te zbudowane sa nad  
zbiornikami, ciekami wodnymi? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje w niniejszej SIWZ o ubezpieczenie infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Sierpc w systemie na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie jest w 

stanie w chwili obecnej podać tak szczegółowych danych. Ponadto Zamawiający informuje, iż 
mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Pytanie nr 29: Prosimy o obniżenie limitu dla infrastruktury drogowej do 100 000,-zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wyższa wysokość limitu może  uniemożliwić  przedstawienie oferty przez 

Wykonawcę. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 30: Które budynki opisane w zestawieniu znajdują się w rejestrze zabytków? 

 
Odpowiedź: Budynek Urzędy  Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4  jest ujęty w strefie 

konserwatorskiej - w załączniku nr 6 tabela budynki pozycja 1  oraz  oficyna  budynku  w 
miejscowości Piastowo 51 ujętego w  załączniku Nr 6  w tabeli  budynki  w pozycji  47- jest 

wpisana do rejestru zabytków./w tabeli  mylnie została wypełniona  kolumna 3  jest „NIE” 
winno  być”TAK”/. 

 

Pytanie nr 31: Czy w okresie od 1997roku jakiekolwiek mienie należące obecnie do Gminy zostało 
dotknięte powodzią? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takiej sytuacji. 

 

Pytanie nr 32: Czy  przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z 

eksploatacji dłużej niż 90 dni lub jakiekolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający 

zabezpiecza takie mienie? 

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu budynków. 

 
Pytanie nr 33: Prosimy o obniżenie limitu określonego w klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 34: Prosimy o  zmianę treści w klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów: „Zakres 

ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w zieleni, drzewach i krzewach znajdujących się w 

miejscu ubezpieczenia, wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu 

nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia 

spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddźwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia 

pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem 

oraz rabunku.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 35: Prosimy  o potwierdzenie, iż zakresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną 

ubezpieczeniową objęte są  zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub 



Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączeń OWU wykonawcy oraz z uwzględnieniem dodatkowych 

postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 36: Prosimy o obniżenie limitu kradzieży zwykłej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 37: Prosimy o dodanie w definicji kradzieży zwykłej zapisu następującej treści: 

„. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym 

fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody. Z zakresu 

ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z 

SIWZ Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający 
dowiedział się o niej. Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanego terminu powiadomienia o 

zdarzeniu organów dochodzeniowo-śledczych. Kradzież zwykła nie ma zastosowania dla 
wartości pieniężnych. 

 

Pytanie nr 38: Prosimy o zmianę limitu,o którym mowa w Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do 
20 000,00 zł 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39: Prosimy o dopisanie do treści  klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji  następującego 
zdania: ”Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obowiązuje pod warunkiem, że” 

- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych w tych budynkach 
została usunięta woda, inne ciecze oraz para, 

- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje 

wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 40: Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub zakładem utylizacji 

śmieci/odpadów? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza, wysypiskiem śmieci lub zakładem 

utylizacji śmieci/odpadów. 
 

Pytanie nr 41: Czy Zamawiający zarządza/administruje cmentarzem komunalnym? 
 

Odpowiedź:  Nie. 

 
Pytanie nr 42: Odnośnie Klauzuli miejsca ubezpieczenia  prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje 

zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

Dodatkowo Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na 

terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania. 

 
Odpowiedź: Patrz treść klauzuli miejsca ubezpieczenia (nr 22). Jednocześnie Zamawiający 

potwierdza, iż przestrzega obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

 
 



Pytanie nr 43: Czy zamawiający produkuje / wytwarza energię cieplną lub elektryczną?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż posiada kolektory słoneczne. 

 
Pytanie nr 44: Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 24 miesięcy - w ramach  działalności 

podmiotów objętych zamówieniem lub nowego podmiotu - uruchomienie wysypiska śmieci lub zakładu 

utylizacji śmieci/odpadów 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich planów. 
 

Pytanie nr 45: Prosimy o podanie informacji nt lokalizacji PSP na terenie gminy. 

 
Odpowiedź: Na terenie gminy Sierpc  PSP nie ma lokalizacji. 

Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 47: W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to  szkód wskutek  zdarzeń 
nagłych oraz, że wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE) 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 48:  Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu ochrony 

zastosowanie mają wszelkie wyłączenia zawarte w OWU oraz klauzulach wykonawcy , chyba że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 49: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, 
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-

wyburzeniowych metodą wybuchową. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 50: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować 

szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza 
powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za 

tego rodzaju szkody. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 51:  Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i 

przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, 
artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora 

imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości 
zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż 

Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej). 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują 

OWU Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 52:  Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

- w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez 



motorowych, motorowodnych,  lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych 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. 
 

Pytanie nr 53: Prosimy o informację czy Gmina zarządza zasobami mieszkaniowymi . Prosimy o podanie 
ilości lokali? 

 

Odpowiedź:  Zamawiajacy  zarządza  zasobem  mieszkaniowym, posiada 28 lokali. 
 

Pytanie nr 54: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie klauzuli czystych strat finansowych mają 
zastosowanie ogólne wyłączenia OWU Wykonawcy oraz dodatkowo dopisanie wyłaczeń: 

Ubezpieczyciel w zakresie czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody: 
1) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;  

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

 
3) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę 

systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej; 
4) powstałe w ramach OC wzajemnej; 

5) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż katalog dopuszczalnych wyłączeń znajduje się w SIWZ. 

 
Pytanie nr 55: Prosimy o potwierdzenie, ze działalność Zamawiającego jako zarządcy nieruchomości polega 

na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników etc.i intencją Zamawiającego 
nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe) 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 56: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie są objęte koszty wycofania produktu 
z rynku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 57: Prosimy o informację dotycząca stanu dróg administrowanych przez Zamawiającego, jakich 
ostatnio dokonywano remontów (w km bieżących) z podziałem na lata, w których tych remontów 

dokonywano. Czy w ciągu nadchodzącej umowy ubezpieczenia takie remonty dróg (kapitalne) będą 

dokonywane? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż plan inwestycji, budowy, remontów i modernizacji 
zawiera załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr 80/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, 

która została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 
Sierpcu. Zamawiający informuje, że w budżecie Gminy Sierpc na rok 2020 zaplanowano na 

remonty dróg kwotę 480.000,00 zł. 

 
Pytanie nr 58: Czy Zamawiający powierza zarządzanie drogami osobom trzecim/podmiotom 

wyspecjalizowanym? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie powierza zarządzania drogami osobom trzecim/podmiotom 

wyspecjalizowanym. 
 

Pytanie nr 59:  W odniesieniu do zapisu: „włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do 
ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy 

to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia 
publicznego Wykonawcy”  (§ 13 pkt6 litd/d Załącznika nr 4 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie 

ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym 



przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca nie będzie mógł objąć ochroną działalności 

nieakceptowalnej lub wyłączonej z reasekuracji) 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 60: Prosimy o  uzupełnienie  danych dotyczących pojazdów (Załącznik nr 6): ładowność, 

modele, nr REGON Ubezpieczonych (poszczególnych jednostek), zaznaczenie pojazdów leasingowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia wykaz pojazdów. Brak pojazdów w leasingu. 

 
Pytanie nr 61: Czy Zamawiający planuje zakup w ciągu 3 lat pojazdów o wartości  powyżej 250000 zł? Jeśli 

tak, proszę o podanie przybliżonej wartości pojazdów. 

 
Odpowiedź: Gmina planuje zakup  samochodu  osobowego o wartości  około 120.000zł. 

 
Pytanie nr 62: Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej  z polisy: ryzyko OC 50 zł, AC – 300 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 63: Prośba o wprowadzenie limitu do Załącznika nr 6 – wyposażenie dodatkowe  - limit na 
wyposażenie dodatkowe 20.000 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 64: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których 

wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  

podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w 

zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej 

działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi 

na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia w SIWZ takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 65: Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o 

odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia w SIWZ takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 66:  Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w razie braku 

stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi na pytania nr 64 i 65. 
 

Pytanie nr 67: W związku  z organizacją pracy w zakładzie Wykonawcy wynikłą z  ograniczeń  sanitarnych 

związanych  z COVID-19 Pełnomocnik Wykonawcy nie dysponuje papierowym oryginałem pełnomocnictwa, 

przedstawia jednak podpisane  przez reprezentantów w wersji elektronicznej pełnomocnictwo z 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (w wersji załączonej do wiadomości email). Czy  Zamawiający 

przewiduje złożenie pełnomocnictwa w formie  elektronicznej pełnomocnictwo z kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi? Jeśli tak, to jaką procedurę składania takich pełnomocnictw przewidział?  

Czy możliwe jest złożenie papierowej wydrukowanej  formy pełnomocnictwa oraz równoległe przesłanie 

oryginału pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznym droga 

emailową na wskazany do korespondencji w SWIZ adres email? Prosimy o naniesienie adekwatnych zapisów 

w SIWZ w związku z zaistniała wyjątkową sytuacją. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 15.11 SIWZ za oryginał pełnomocnictwa  

uważa się również dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 



elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego udzielenia. Informacja o sposobie 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów znajduje się w SIWZ (patrz m.in. pkt. 10) 
 

Pytanie nr 68: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16 czerwca 2020r 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin składania ofert, ale na dzień 10.06.2020 r. 

 
 

 

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.  
 

Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie. 


