
Tarnawatka, dnia 07.11.2016 r. 
 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TRE ŚCI SIWZ 
 
dotyczy:     postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w 

postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na 
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka.  

 
 Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję 
o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 

1.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub 
składowiskiem odpadów a także w związku z 
prowadzeniem działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów a także w związku z prowadzeniem 
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.  

2.  

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności, medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej 

Zamawiający potwierdza, że zakres 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej 

3.  

Czy Gmina posiada zasoby komunalne z 
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, 
to prosimy o potwierdzenie, że będą wyłączone z 
ochrony w OC działalności lub uzupełnienie 
informacji o nieruchomościach (w jakim są stanie 
technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, 
czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, 
remonty). 

Zamawiający informuje,  że Gmina Tarnawatka nie 
posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na  
cele mieszkaniowe 

4.  

Prosimy o potwierdzenie że ochroną 
ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : 
ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne 
oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie 
maksymalnej prędkości 

Zamawiający potwierdza, że ochroną 
ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : 
ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz 
inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej 
prędkości 

5.  

Prosimy o potwierdzenie że kwestia wyłączeń 
odpowiedzialności nie jest nieuregulowana w 
SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie 
wyłączenia odpowiedzialności ujęte w OWU i 
klauzulach do OWU Wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza, że zastosowania mają 
wyłączenia z OWU Wykonawcy w takim zakresie 
jakim nie pozostają w sprzeczności z SIWZ i umową. 

6.  
Prosimy o podanie wysokości budżetu 
przeznaczonego na remonty dróg, chodników. 

Zamawiający informuje, że wysokość budżetu 
przeznaczonego na remonty dróg i chodników to 
około 100 000,00 zł rocznie 

7.  

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą 
objęte szkody powstałe w związku z używaniem, 
wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem 
materiałów wybuchowych. 

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte 
szkody powstałe w związku z używaniem, 
wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem 
materiałów wybuchowych, przy czym Zamawiający 
zastrzega, że materiałami wybuchowymi nie są 
materiały opałowe. 



8.  

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w 
środowisku naturalnym będzie objęta ochroną 
wyłącznie dla wypadków nagłych, 
niespodziewanych i niezamierzonych przez 
Ubezpieczonego 

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w 
środowisku naturalnym obejmuje ochroną jedynie 
wypadki nagłe, niespodziewane i niezamierzone 
przez Ubezpieczonego 

9.  

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora 
imprez ochroną będą objęte pokazy sztucznych 
ogni wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzane 
będą przez podmioty profesjonalnie zajmujące się 
takimi pokazami. 

Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni 
będą przeprowadzane wyłącznie przez profesjonalne 
firmy. 

10.  
Prosimy o akceptację w punkcie 4.22 limitu na 
jeden lokal 20.000 zł 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 

1. 

Definicja awarii instalacji lub urządzeń 
technologicznych - prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód 
powstałych wskutek pękania mrozowego instalacji 
lub urządzeń technologicznych znajdujących się na 
zewnątrz obiektów (poza budynkami) w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

2. 

W odniesieniu do kosztów odbudowy 
wynikających z zabytkowego charakteru mienia – 
prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane 
będą w ramach sumy ubezpieczenia. W 
przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju kosztów 
w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 

Zamawiający potwierdza, że koszty odbudowy 
wynikające z zabytkowego charakteru przedmiotu 
ubezpieczenia pokrywane mają być w ramach sumy 
ubezpieczenia. 

3. 

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. 

Istniejące bądź zakończone inwestycje w 2016 roku 
− Budowa dróg gminnych w miejscowości 
Tarnawatka-Tartak (ulic: Ogrodowej, Sadowej i 
Nowej) – nawierzchnia po realizacji – mieszanka 
mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – 
roboty budowlane – 1748587,29 PLN) 
− Budowa parkingu w miejscowości Tarnawatka – 
nawierzchnia po realizacji – kostka brukowa 
betonowa (koszt inwestycji – roboty budowlane –  
około 50000,00 PLN) 
− Dokończenie budowy drogi w miejscowości 
Kunówka – nawierzchnia po realizacji - mieszanka 
mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – 
roboty budowlane – 131893,29 PLN) 
− Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Podhucie – nawierzchnia po realizacji – podbudowa 
z kruszywa stabilizowana cementem (koszt 
inwestycji – roboty budowlane – 87041,69 PLN) 
− Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Wieprzów Tarnawacki – nawierzchnia po realizacji - 
mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt 
inwestycji – roboty budowlane – 38064,32 PLN) 
Planowane do realizacji zadania w roku 2017 
− Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na 
odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, 
ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy 
Kniazie i ulicy Wola o  długości 263,00 mb w 
miejscowości Tarnawatka – nawierzchnia po 
realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna 



asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 
959654,71 PLN) 
− Przebudowa drogi gminnej nr 111573L od drogi 
powiatowej nr 3505L – Podhucie do drogi 
wojewódzkiej nr 850 na odcinku o długości 1780,00 
mb w miejscowości Podhucie – nawierzchnia po 
realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna 
asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 
529550,39 PLN) 
− Przebudowa drogi gminnej na Górną Kolonię w 
miejscowości Tymin – nawierzchnia po realizacji - 
mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt 
inwestycji – roboty budowlane – 250000,00 PLN) 
Planowane do realizacji w latach 2016-2018  
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – 
budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w 
miejscowości Tarnawatka – rozpoczęto w 2016 roku 
– planowane zakończenie realizacji do 31.12.2017 
rok – planowane przekazanie do użytkowania wiosną 
2018 roku. (koszt inwestycji – roboty budowlane – 
3946889354 PLN + wyposażenie 399750,00 PLN) 

4. 
Katastrofa budowlana – prosimy o wyłącznie z 
zakresu ochrony obiektów w złym lub awaryjnym 
stanie technicznym 

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli 
budowlanej budynków przeznaczonych do rozbiórki 
oraz budynków w których prowadzone są prace 
remontowo – budowlane naruszające konstrukcje 
nośną budynku 
W związku z powyższym zmienia się treść klauzuli 
budowlanej opisanej w SIWZ w załączniku nr 4 i 5 
SIWZ i nadaje się nowe brzmienie: 
„Katastrofa budowlana  – szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego 
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, 
ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie 
z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa 
budowlanego), o którym zostały powiadomione 
podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa 
budowlanego. 
Nie jest katastrofą budowlaną: 
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt 
budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany 
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń 
budowlanych związanych budynkami 
c) awaria instalacji 
Katastrofa budowlana nie dotyczy budynków: 
a) Przeznaczonych do rozbiórki 
b) W których prowadzone są prace remontowo – 
budowlane naruszające konstrukcje nośną budynku” 
 
Limity odpowiedzialności pozostają bez zmian. 
 

5. 
Katastrofa budowlana - prosimy o wyłącznie z 
zakresu ochrony obiektów przeznaczonych do 
rozbiórki 

6. 

Katastrofa budowlana - prosimy o wyłącznie z 
zakresu ochrony szkód powstałych wskutek 
realizacji w obiekcie prac remontowo-
budowlanych naruszających konstrukcję nośną 
obiektu lub dachu 

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. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane 
budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane 



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. 

budynki są poddawane okresowym przeglądom stanu 
technicznego zgodnie z przepisami prawa 

9. 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowych zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi 
przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
lokalizacji niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane 
budynki posiadają zabezpieczenia pożarowe zgodne 
z przepisami prawa 

10. 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym 
stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 
wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
Niezależenie od powyższego prosimy o 
wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a 
jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu 
ochrony do zakresu FLEXA 

Zamawiający informuje, że nie zgłosił do 
ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym 
lub przeznaczonych do rozbiórki 

11.  

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z 
eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego 
zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
prosimy o wskazanie tych obiektów oraz 
określenie przyczyny planowanego wyłączenia z 
eksploatacji. 

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje 
wyłączania z eksploatacji zgłoszonych do 
ubezpieczenia budynków 

12.  

Prosimy o wyjaśnienie, jaki limit 
odpowiedzialności ma mieć zastosowanie w 
umowie w odniesieniu do kosztów naprawy 
zabezpieczeń (w związku z kradzieżą lub 
usiłowaniem kradzieży) – 30.000 zł, jak w zapisie 
w „wymaganym zakresie ubezpieczenia”, czy 
10.000 zł, o którym mowa w klauzuli naprawy 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności 
dla naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
wynosi 30 000 zł i do takiego limitu będzie 
odpowiadał Wykonawca. 

13.  

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłącznie z 
zakresu ochrony także szkód powstałych wskutek 
rażącego niedbalstwa osób będących 
reprezentantami w rozumieniu klauzul 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

14.  

W odniesieniu do podanej informacji o 
dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń 
Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był 
ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 
różnic. 
b)czy wszystkie obiekty/lokalizacje były 
dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 
różnic. 
c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie 
zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 
podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody 
jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we 

Zamawiający informuje, że: 
a) Dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 
kradzieży i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
b) Dotychczasowe lokalizacje były ujęte w 
ubezpieczeniu w ubiegłych latach 
c) Szkodowość dotyczy szkód zgłaszanych przez 
wszystkie jednostki objęte zamówieniem 



wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacjach? 
d)czy zakres ochrony w ramach poszczególnych 
ubezpieczeń był analogiczny do określonego w 
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 
poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 
wskazanie. 

15.  
Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 
14-11-2016 r. 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 
15.11.2016, dokonując odpowiednich zmian w SIWZ 
opisanych poniżej. 

16.  

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla 
nasadzeń (terenów zielonych) do ryzyk 
wymienionych w pkt 1.1.1. do 1.1.10 załącznika nr 
1a do SIWZ 

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

17.  

Prosimy o propozycję treści fakultatywnej klauzuli 
szybkiej likwidacji szkód (w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego) 

Zamawiający wprowadza do załącznika nr 5 do 
SIWZ definicję klauzuli szybkiej likwidacji szkód: 
„Klauzula szybkiej likwidacji szkód - - z 
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza 
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając 
stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę 
zdarzenia. Równocześnie 
Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone 
wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą 
podstawą obliczenia odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie 
jest natychmiast konieczne, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody 
może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody 
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy 
Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia.” 
 

W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego: Rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance 

1. 

Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.2 - 
holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na 
terytorium RP – w przypadku wypadku, awarii lub 
innego zdarzenia (bez limitu km) – wprowadzenie 
limitu do 300 km 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. 
2.4.1.2., który otrzymuje brzmienie: 
„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej  
- brak limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca 
zamieszkania  
- próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia - 
w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia 
- holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (do 200 km) 
- organizacja parkingu - w przypadku wypadku, 
awarii, lub innego zdarzenia (maksymalnie 3 doby) 
-  złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub 
awarii (limit 75 euro) 
- wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu 
zdarzenia 
- holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do 
najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu 

2. 
Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.2 – 
złomowanie pojazdu – w przypadku wypadku lub 
awarii – wprowadzenie limitu do 75 euro 

3. 

Prosimy o zamianę w punkcie 2.4.1.2 – holowanie 
pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej 
stacji lub dostarczenie paliwa w celu umożliwienia 
kontynuacji podróży – wprowadzenie limitu na 
holowanie na terenie RP max. 200 km od miejsca 
zdarzenia, holowanie poza granicami RP – 
najbliższa stacja obsługi 



umożliwienia kontynuacji podróży (nie dalej niż 200 
km)” 

4. 
Prosimy o wyłączenie w punkcie 2.4.1.4 – klasa 
pojazdu – zbliżona do pojazdu ubezpieczonego 
słów „nie wyższa nić C” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
punkcie 2.4.1.4., który otrzymuje brzmienie: 
2.4.1.4. Świadczenie w zakresie pojazdu zastępczego 
- po wypadku – do 5 dni 
- po kradzieży – do 5 dni 
- po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie 
ubezpieczenia) – do 5 dni 
- klasa pojazdu – zbliżona do pojazdu 
ubezpieczonego 
- podstawienie/odbiór pojazdu zastępczego limitu 3 
dnia w przypadku zdarzenia poza granicami RP 

5. 

Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.4 – 
podstawienie/odbiór pojazdu zastępczego – limitu 
3 dnia w przypadku zdarzenia poza granicami RP 
(+koszty podstawienia i odbioru pojazdu) 

 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 
 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ dokonuje się zmiany terminu 

składania ofert i związku z tym dokonuje się zmiany treści SIWZ. 
 
W pkt 8.11., który otrzymuje brzmienie: 
 

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka – nie 

otwierać przed dniem 15.11.2016 r., do godz. 11.15” 

 
 W pkt 9.2., który otrzymuje brzmienie: 

9.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 15.11.2016r., o godz. 11.00 

 
W pkt 9.5., który otrzymuje brzmienie: 

9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 r., o godz. 11.15, w siedzibie zamawiającego 

 
 

 
 


