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                                                                                                  Mirosławiec, dnia 20.04.2018r. 
 
GIŚ.271.07.2018.AS. 

Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
Zamawiającego”. 

 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1  

Proszę o: 

a) zgodę na zmianę czasu z 10 dni roboczych na 14 dni roboczych w Klauzuli zaliczki na 
poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej 
odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania  
w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub 
zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.  

b) zgodę na wprowadzenie zmian w Klauzuli pokrycia kosztów wymiany zamków 
i zabezpieczeń – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu 
poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów 
zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych  
w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających 
przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). Limit odpowiedzialności na jedno 
i wszystkie zdarzenia: 20 000,00 zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę 
ubezpieczenia pojazdu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.  Polegających na  
wprowadzeniu limitu dla jednego pojazdu 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2 000 zł. 

c) możliwość ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela do maksymalnie 2 zdarzeń 
w rocznym okresie polisowych dla Klauzuli okolicznościowa w AC – na mocy niniejszej 
klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz 
wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu autocasco nie będzie miało wpływu znajdowanie 
się kierowcy w chwili powstania szkody w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, 
a także pod wpływem środków odurzających, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo 
wystąpić z regresem do kierowcy. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco 

 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 
Proszę potwierdzenie, że okres ubezpieczenia Auto Casco dla pojazdów nowych (zakupionych) 
będzie od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia 
i przekazania do Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu  
3 dni. Pojazdy używane mogą być przyjęte do ubezpieczenia  Auto Casco bez konieczności 
dokonywania oględzin, pod warunkiem oświadczenia Zamawiającego o stanie technicznym pojazdu 
i wskazaniu ewentualnych uszkodzeniach.  
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający potwierdza, że okres ubezpieczenia Auto Casco dla pojazdów nowych (zakupionych) 
będzie obowiązywał od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów pod warunkiem zgłoszenia ich do 
ubezpieczenia i przekazania do Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy 
ubezpieczenia w ciągu 3 dni oraz, że pojazdy używane będą przyjęte do ubezpieczenia Auto Casco 
bez konieczności dokonywania oględzin. W przypadku pojazdów używanych Zamawiający dopuszcza 
jedynie stosowanie oświadczenia zawierającego informacje czy pojazd jest uszkodzony czy nie. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony Auto Casco szkód powstałych wskutek: 

a) otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy, 
b) uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, 

W przypadku braku akceptacji, proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie i wyrządzone rażącym niedbalstwem 
Ubezpieczonego. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony Auto Casco szkód powstałych 
wskutek: 

c) otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy, 
d) uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane umyślenie i wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (za wyjątkiem zapisów 
klauzuli okolicznościowej w AC o ile zostanie zaakceptowana). 
 
Pytanie nr 4 

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Auto Casco obejmuje również: 
koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia, nie więcej niż 1 500 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub 
warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów 
osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) wyłącznie na 
terytorium RP. 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych  
i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie starszych niż 15 lat oraz zakres 
terytorialny RP i państwa Unii Europejskiej jest wystarczający dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o informację co oznaczono w kolumnie X wykazu pojazdów  -załącznik nr 6 do SIWZ 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego, 
w Tabeli nr 6 - Wykaz pojazdów w Gminie i Mieście Mirosławiec, kolumna X dotyczy pojazdów 
wskazanych do ubezpieczenia w ramach Zielonej Karty. 
 
Pytanie nr 7 
Czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. Jeżeli tak, prosimy  
o podanie wysokości wypłat. 
 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec nie 
wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. 
 
Pytanie nr 8 
Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być składowisko odpadów (zdarzenia losowe). Prosimy  
o podanie sumy ubezpieczenia. 
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Odpowiedź nr 8 
Zamawiający informuje, że składowisko odpadów nie ma być przedmiotem ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 9 
Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być ośrodek zdrowia (zdarzenia losowe). 
 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Wykaz majątku i inne dane 
Zamawiającego, Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie i Mieście Mirosławiec 
przedmiotem ubezpieczenia ma być Budynek Przychodni Zdrowia z Mirosławcu (poz. nr 2). 
 
Pytanie nr 10 
Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi i mosty (zdarzenia losowe). Prosimy o podanie sumy 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Wykaz majątku i inne dane 
Zamawiającego, Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie i Mieście Mirosławiec 
przedmiotem ubezpieczenia mają być: 

a) most przejście na fosą w Mirosławcu – wartość księgowa brutto 72 610,00 zł (poz. nr 70); 
b) pomost drewniany w Drzewoszewie – wartość księgowa brutto 59 919,99 zł (poz. nr 71); 
c) pomost na jeziorze Kosiakowo – wartość księgowa brutto 166 294,16 zł (poz. nr 72). 

 
Pytanie nr 11 
Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub zabytkowe.  
W przypadku potwierdzenia prosimy o wykaz z podaniem sum ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Wykaz majątku i inne dane 
Zamawiającego, Tabela nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie i Mieście Mirosławiec 
Zamawiający nie zgłasza jako przedmiotu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i/lub 
niezamieszkanych. Natomiast budynki zabytkowe są wskazane w kolumnie F niniejszej tabeli. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media. 
 
Odpowiedź nr 12 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 – do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki nieużytkowane.  
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o podanie PML wraz z adresem. 
 
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający informuje, że nie jest w stanie jednoznacznie określić PML wraz z adresem. Natomiast 
można przypuszczać, ze powyższe dotyczy Ośrodka Kultury w Mirosławcu – ul. Parkowa 1, 
Mirosławiec, dla którego można szacować PML w wysokości ok. 9 832 000,00 zł. 
 
Pytanie nr 14 
Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy 
p.poż?: 
 
Odpowiedź nr 14 
Zamawiający informuje, że według posiadanej na dzień dzisiejszy wiedzy, mienie zgłoszone do 
ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż. 
 
Pytanie nr 15 
Czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły szkody spowodowane powodzią .  Jeżeli tak, prosimy o podanie 
wysokości wypłat. 
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Odpowiedź nr 15 
Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec nie 
wystąpiły szkody spowodowane powodzią. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowaniem 
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. 
 
Odpowiedź nr 16 
Zamawiający potwierdza oraz informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowanie, zarządzaniem lub 
administrowaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia „ zapadanie lub osuwanie się ziemi”  nie obejmuje 
szkód spowodowanych działalnością człowieka. 
 
Odpowiedź nr 17 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia „zapadanie lub osuwanie się ziemi”  
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje jedynie zdarzenia losowe, nie 
obejmuje szkód spowodowanych działalnością człowieka. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o wykreślenie z klauzuli zalaniowej zapisu o treści: ”lub niewykonaniu remontów zaleconych 
w protokole po ww. przeglądzi „ 
 
Odpowiedź nr 18 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę limitu na 2.000.000 zł 
 
Odpowiedź nr 19 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmniejszenie limitu w szkodach  
w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych  do 1.000.000 zł 
 
Odpowiedź nr 20 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia prac 
budowlano-montażowych w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych  do  
1 500 000 zł. 
 
Pytanie nr 21 
Kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia paliwa. 
 
Odpowiedź nr 21 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 22 
Autocasco: Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania  z uwzględnieniem stopnia 
faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych 
układu hamulcowego, elementów układu wydechowego . 
 
Odpowiedź nr 22 
Zamawiający wraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych  
w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy 
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Pytanie nr 23 
Prosimy o uzupełnienie DMC w wykazie pojazdów 
 
Odpowiedź nr 23 
Zamawiający uzupełnia poniżej brakujące DMC pojazdów: 

Nr rej. DMC 
ZWA PL14 5000kg 

Traktor-kosiarka Husqvarna brak danych 
ZWA 98SL 10850kg 
ZWA F398 16500kg 

Traktor-kosiarka M200-107 TC brak danych 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o podanie posiadanych zabezpieczeń antykradzieżowych dla pojazdów zgłoszonych do 
ubezpieczenia autocasco. 
 
Odpowiedź nr 24 
Zamawiający uzupełnia poniżej posiadane zabezpieczenia antykradzieżowe dla pojazdów 
zgłoszonych do ubezpieczenia Auto Casco: 

Nr rej.  Zabezpieczenia antykradzieżowe 
ZWA 98MF Pojazd garażowany - alarm zamontowany w garażu 
ZWA 15PP Pojazd garażowany 
ZWA 11MX Pojazd garażowany, zamek centralny, auto alarm 
ZWA PL14 Pojazd garażowany 
ZWA 30RY Zamek centralny, auto alarm 
ZWA F398 Pojazd garażowany 
ZWA 37WT Pojazd garażowany, zamek centralny, auto alarm 
ZWA 07YL Pojazd garażowany - alarm zamontowany w garażu 
ZWA 10AP Pojazd garażowany, zamek centralny, blokada 

skrzyni biegów 
 
Pytanie nr 25 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w ubezpieczeniu autocasco składki minimalnej  
w wysokości 250 zł. 
 
Odpowiedź nr 25 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym 
zakresie:  
 
Uwaga! 

Ze względu na omyłkę pisarską modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz 

ofertowy, w którego zapisach zostały zmienione następujące treści: 

 

Jest: 

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: trzy okresy roczne, maksymalnie 

okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 08.03.2022 r. 

Winno być: 

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: trzy okresy roczne, maksymalnie 

okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 20.05.2022 r. 

Jest: 

Pierwszy roczny okres rozliczeniowy to okres od 10.03.2018 r. do 09.03.2019 r. Dotyczy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.  
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Winno być: 

Pierwszy roczny okres rozliczeniowy to okres od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r. Dotyczy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.  

 

Jest: 

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: od 10.03.2018 r. do 09.03.2021 r. 

Winno być: 

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r. 

 

Uzupełnieniem do niniejszego wyjaśniania treści SIWZ jest Załącznik nr 1 – Formularz 
ofertowy po korekcie. 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi 
integralną część SIWZ. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców, zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 
 
 Z poważaniem 
 
 /-/ Burmistrz Mirosławca 


