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Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1) 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec wraz z jednostkami 

organizacyjnymi”  

 

ODPOWIEDZI 

 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

prowadzonym postępowaniu. 

 

 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

Dotyczy: część I zamówienia 

1.  

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU 

wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela 

to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w 

SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach 

nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie 

Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia OWU Wykonawcy. 

2.  

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do 

ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 

Zamawiający oczekuje ochrony wskutek 

zapadania i osuwania się ziemi, nie 

spowodowanego działalnością człowieka. 

Zamawiajacy potwierdza, że w odniesieniu do ryzyka 

zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający 

oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się 

ziemi, nie spowodowanego działalnością człowieka. 

3.  

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I.    mienie wyłączone z eksploatacji  

II.   pustostany 

III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym. 

IV. budynki przeznaczone do rozbiórki, 

wyburzenia. 

 

Zamawiajacy informuje, że do ubezpieczenia nie 

zostały zgłoszone: 

I.    mienie wyłączone z eksploatacji  

II.   pustostany 

III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym. 

IV. budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 

 

4.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 

wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 

ubezpieczenia. 

5.  

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na 

powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w 

mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku 

braku możliwości wyłączenia z zakresu 

ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o 

ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem 

odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i 



wszystkie zdarzenia. W przypadku braku 

akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. 

limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 

6.  

W przypadku braku możliwości zastosowania 

wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o 

informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń 

jakie zastosował Zamawiający w celu 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub 

przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie 

terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie 

wszelkich mediów).  

7.  

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  

wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie 

poniższych informacji: 

Gdzie się znajduję – adres 

Od kiedy funkcjonuje 

Na jak dużym obszarze 

Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to 

kiedy 

Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie 

wysypiska 

Zamawiajacy informuje, że nie 

posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci 

i/lub zakładem utylizacji odpadów 

 

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

wiążące przy składaniu ofert. 

 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się 

przesunięcia terminu składania ofert. 
 

 

 

 


