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                                                                     Sopot, dnia 03.09.2021 r. 

WYJAŚNIENIA NR 1  
 
Dotyczy – postępowania  na Ubezpieczenie Gminy Starachowice wraz  z  podległymi 
jednostkami  organizacyjnymi i instytucjami kultury ( 3 ZADANIA) 
 
  
Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 1129) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, 
które należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

 

 
W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe 
pytania oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia wnioskowanych zmian  do zadań 1 i 2  
tj.: ubezpieczenie mienia i OC. 
 

I. Ubezpieczenie mienia 
 

1. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i 
osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony 
wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do 
ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, nie oczekuje ochrony wskutek zapadanie i osuwania 
się ziemi, jako następstwa działalności człowieka 
  
2. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. W 
przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie 
zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.  

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że będą miały zastosowania zapisy OWU dotyczące wymaganych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

 

 
3. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o rok budowy, 
konstrukcję ścian, pokrycie dachu.  

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, 
uwzględniający rok budowy, konstrukcję ścian i pokrycie dachu, jako załącznik nr 13 
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4.  Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 

 
  
5. Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan 
techniczny.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

  
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle posiadają 
aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny 
  
6. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
I. mienie wyłączone z eksploatacji  
II. pustostany  
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.  

       W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 
sum ubezpieczenia. Prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z ubezpieczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone: 

I. Mienie wyłączone z eksploatacji, 
II. Pustostany, 
III. Budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

 
Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego mienia może się znajdować mienie 
wyłączone z eksploatacji bądź przeznaczone do likwidacji czy rozbiórki. Zamawiający nie jest 
w stanie określić wartości tego mienia i wskazać powyższych danych, może jednak 
potwierdzić, że mienie to stanowi niewielki procent ubezpieczonego mienia. 
 

 
7.Czy ubezpieczeniu podlegają budynki wpisane do rejestru zabytków lub podlegające pod 
nadzór konserwatora zabytków? Jeśli tak- jaka jest ich wartość.  

 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki wpisane do rejestru 
zabytków lub podlegające pod nadzór konserwatora zabytków 

 
8.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szklarni, 
inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem znajdującym się w nich.  
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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9. W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne 
konstrukcji (drewniane, strzecha, słoma, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułek), jeżeli tak, 
to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy 
impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty 
producentów?  

 
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający potwierdza posiadanie budynków, w których występują elementy palne 
(drewniane). Potwierdza również, że stosowane są zabezpieczenia impregnatem 
 
 
10. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniem objęte są budynki drewniane. Jeśli tak- 
proszę o podanie lokalizacji i wartości do ubezpieczenia.  
Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający potwierdza powyższe. Szczegółowe informacje dotyczące budynków znajdują 
się w załączniku nr 13 

 
 
11.Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli 
tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie planuje remontów generalnych 

 
12. Czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do 
dziś?  
Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie:  
- daty szkód,  
-wartości szkód  
-jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres)?  
-jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy? 
Odpowiedź Zamawiającego  
 
Zamawiający potwierdza, iż nie występowały szkody spowodowane powodzią. 
 
 
13. Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia o rok 
produkcji  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest nie starszy 
niż 5 lat 

 
14. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne i fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o 
podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Zamawiający potwierdza zgłaszanie do ubezpieczenia instalacji solarnej i fotowoltaicznej. 
Łączna wartość przyjęta do ubezpieczenia wynosi 2 293 820,64 zł 

 
 

15. Czy do ubezpieczenia jest zgłoszony sprzęt elektroniczny użytkowany przez 
mieszkańców w ramach programu zdalnej szkoły?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 

 
16.Prosimy o zgodę na włączenie w zadaniu nr 1 klauzuli o treści j.n.:  
Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej)  
Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę 
zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego 
niniejszą umową ubezpieczenia.  
Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych 
nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot 
ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego 
się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii 
jakiejkolwiek choroby zakaźnej.  

       Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 
pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 
organizm, przy czym:.  
 
1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 
organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,  

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek 
powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 
organizmami  

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 
uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź 
utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.  

      Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu 
ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
 

17.  Prosimy o informację gdzie klient jest aktualnie ubezpieczony.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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Zamawiający informuje, iż posiada polisę w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
 

II. Ubezpieczenie OC 
 

 
18.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chroni swoich pracowników i osoby 
wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie 
zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.  

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 

 
19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania 
kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania 
stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.  

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
 
21.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis:  

       Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w granicach podlimitu 100.000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z 
winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane 
przez wirus HIV i/ lub priony. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony jakiekolwiek roszczeń 
powstałych w związku z prowadzeniem punktu szczepień?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 

 
23.Prosimy o wprowadzenie zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich 
roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.  
 

      Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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24.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 Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 
25. Dla szkód z tytułu organizatora imprez prosimy o wykreślenie zapisu: „W przypadku 
imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa 
będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego 
ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartym w oparciu o wymogi ustawy z dnia 
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013, poz. 611 z późn. zm.). 
W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku 
odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nie wyłącza 
się z ochrony szkód w pojazdach.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
26. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy 
związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, 
speleologia, rafting, canyoning itp.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza powyższe 
 

 
27. Prosimy o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. Organizacji imprez, 
że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, petard lub innych materiałów pirotechnicznych 
będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością 
profesjonalnie  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
28. W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych pod 
kontrolą Ubezpieczonego, proszę o wyłączenie ryzyka kradzieży.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

http://www.bip.um.starachowice.pl/
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29. Prosimy o informację gdzie klient jest aktualnie ubezpieczony.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, iż posiada polisę w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
 

III. Dotyczy całości postępowania 
 

30. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14 września 2021.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  
Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono informację o zmianie ogłoszenia-
termin. 
 
Jednocześnie informujemy, iż uległ zmianie termin związania ofertą wskazany w SWZ: 
Jest: Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia: 9.10.2021r. 
Winno być: Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia: 13.10.2021r. 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
  
  
 

 

http://www.bip.um.starachowice.pl/

