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 Nr postępowania ZP.271.1.32.2022      Stawiguda dnia, 06.10.2022 r. 
 
Zamawiajacy 
  GMINA STAWIGUDA 
  11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 
  tel.: 89 512 62 02  
  www.stawiguda.pl   przetargi@stawiguda.pl 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 

                   
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie Gminy Stawiguda ”. 
 

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
jw. działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących 
odpowiedzi na zadane poniżej pytania: 
 

Pytanie 1. 
Prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
oraz wobec powyższego wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych. 
Odpowiedź: 
Zmawiający informuję, że art. 29 ust. 3a Ustawy PZP z godnie z jej nowelizacją nie istnieje. Obecna treść 
art. 29 posiada wyłącznie ust. 1 i 2, i treść tego artykułu nie mówi i nie dotyczy kar umownych. 
Pytanie 2. 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 3 
Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia 
HIV, HBS 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 4 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie 
odpowiada również 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: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,  
4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
5) powstałe w wyniku utraty dokumentów,  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 6. 
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Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  
i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych 
świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi 
i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 7. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej  
i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 8. 
Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na 
zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem 
nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, 
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 9. 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia 
OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 10.  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 11. 
Dla klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie powyższego limitu. 
Pytanie 12. 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SWZ, 
z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej 
realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na chwilę obecną nie ma wiedzy na temat planowanych dużych inwestycji i ich rodzaju. 
Pytanie 13. 
W klauzuli aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie 
w ramach klauzuli szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji 
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego powstałe w wyniku uwolnienia lub 
wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, spowodowane 
atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów 
komputerowych; 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 14. 
Niezależnie od powyższego prosimy o zmianę treści klauzuli terroryzmu poprzez dodanie preambuły o 
treści:” Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na zmianę treści ww. klauzuli. 
Pytanie 15. 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będą objęte ochroną szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane 
wymagające pozwolenia na budowę, 
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania.. 
Pytanie 16. 
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i 
rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do 
Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 17. 
Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, 
drogi, przepusty, wiadukty, mury oporowe, kładki itp? 
Odpowiedź: 
Nie. Zakres ubezpieczenia dla ww. elementów został określony w SWZ i Załącznikach do SWZ. 
Pytanie 18. 
W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu ze wskazaniem 
lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości. 
Prosimy o informację na temat ich stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź podana powyżej w odpowiedzi 17. 
Pytanie 19. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, 
maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie 
występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych 
obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość) 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe zagadnienia z pytania. 
Pytanie 20. 
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 13.10.2022 r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu otwarcia ofert. 
Pytanie 21. 
Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia mają byś sieci wodociągowe i kanalizacyjne? 
Jeśli tak to prosimy o wykaz wraz z sumami ubezpieczenia oraz o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł.   
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia maja być sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 
Jednak objęte ubezpieczeniem mają być tylko i wyłącznie szkody, które wystąpiły wskutek awarii lub 
uszkodzenia ww. sieci z powodów niezależnych od Zamawiającego. W przypadku wystąpienia szkody 
Zamawiający potwierdzi, że sieć należy do Zamawiającego i udostępni ich wykaz. Zamawiający zgadza 
się na wprowadzenie powyższego limitu odpowiedzialności. 
 

Z up. WÓJTA 

         Magdalena Matracka  

         zastępca WÓJTA 


