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Wrocław, 22.12.2021r. 
 

 
 
 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Psary wraz z jednostkami 
organizacyjnymi 

 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJA ŚNIENIE TRE ŚCI SWZ  NR 

ZP.271.18..2021 

 
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Psary, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ 
informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ: 
 
 
 
 
 Pakiet II  

1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych – obowiązkowe:  

 
prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie będzie zawarte w formie imiennej  
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Ubezpieczenie grupowe 
bezimienne. 
 

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych - dobrowolne:  

a) prosimy o zmianę zapisów dotyczących pobytu w szpitalu  
 
z: „3. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 24 godziny w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń jakich mogą doznać członkowie OSP 
działających na terenie gminy, w czasie prowadzonej akcji lub ćwiczeń oraz w drodze na 
akcję/ćwiczenia oraz w drodze powrotnej.”  
Na: „3. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający przez okres co najmniej trzech dni w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń jakich mogą doznać 
członkowie OSP działających na terenie gminy, w czasie prowadzonej akcji lub ćwiczeń 
oraz w drodze na akcję/ćwiczenia oraz w drodze powrotnej.”  
 b) prosimy o doprecyzowanie warunków wypłaty jednorazowego świadczenia za 
pobyt w szpitalu na:  
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„jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia w wysokości 750 zł 
pod warunkiem, iż:  

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
(0% uszczerbku na zdrowiu określony przez lekarza zaufania),  
b) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który 
miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwał nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż 5 dni.”  

 
c) prosimy o doprecyzowanie warunków wypłaty dziennego świadczenia za pobyt w 
szpitalu (diety szpitalnej w wysokości 100 złotych za jeden dzień )  
na:  
„pobyt w szpitalu – świadczenie w wysokości 100 zł, za każdy następny dzień pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, będący 
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie za 180 dni pobytu 
Ubezpieczonego w szpitalu.”  
d) prosimy o informację czy OSP W Psarach posiada Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
jeśli tak, to ile drużyn.  
Odpowiedź: 
a) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
b) Zamawiający nie wyraża zgody. 
c) Zamawiający nie wyraża zgody 
d) Zamawiający posiada Młodzieżową  Drużynę Pożarniczą  (OSP Dąbie - 11 Osób) 
 
Pakiet I  
3. Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy 

organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, 
motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem wyścigów rowerowych. 
 
4. Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych ogni lub 

innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia odpowiedzialności 
za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych 
prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy 
profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”.  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis „pod warunkiem przeprowadzenia w/w 
pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
5.  odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego – błędne decyzje 

administracyjne – prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł  
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- prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokość 10%, min 1000 zł  
- prosimy o zgodę na wyłączenie rażącego niedbalstwa w zakresie błędnych decyzji  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu oraz na 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł  Zamawiający nie wyraża 
zgody na wyłączenie rażącego niedbalstwa w zakresie błędnych decyzji. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
6. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do 

ubezpieczenia dla których informacja ta nie została wskazana w zestawieniu mienia – o 
następujące dane : -rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu  

 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, 
zły, awaryjny  
- informacji o zabezpieczeniach p-pożarowych i przeciwkradzieżowych,  
Odpowiedź: Wszystkie jednostki przekazały informację na wyżej wymienione punkty 
zgodnie z wiedzą jaka posiadają w wyżej wymienionym zakresie. 
 
7.  Proszę o szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 

50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 
przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 
centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 
wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu takiego wykazu. 
 
8.  Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
9.  Proszę o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 2 lat, w 

jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.  
Odpowiedź: Wykaz planowanych inwestycji (jednorocznych i wieloletnich przedsięwzięć 
majątkowych) został opublikowany na stronie bip.psary.pl (zakładka  Rada Gminy / 
Uchwały Rady Gminy) jako część Uchwały Nr XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Psary z 
dnia 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Psary na 2022 rok oraz  Uchwały 
Nr XXXVIII/384/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16.12.2021r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.  
Ponadto w Budżecie Gminy na rok 2022 zostały zaplanowane środki na zakup usług 
remontowych w Dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) na konserwacje 
oświetlenia ulicznego  (240.000 zł) oraz w Dziale 801 (Oświata i wychowanie)  na doraźne 
usługi remontowe w placówkach oświatowych (33.000,00 zł). 
 
10.  Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?  
Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania  
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Odpowiedź: Nie 
 
11. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/instalacje fotowoltaiczne ? 

Jeżeli tak to proszę o podanie n/w danych :  
a) Sumy ubezpieczenia  
 
b) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji  

c) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich  
d) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego  

e) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł  
f) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do 
produkcji prądu),  
g) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną 
firmę,  
h) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu 
ostatnich 3 lat , opis szkód,  
Odpowiedź: a) Sumy ubezpieczenia  
wartość brutto wszystkich instalacji dla: 
PROJEKTU SŁONECZNA GMINA Kolektory słoneczne: 643 904 zł brutto, panele 
fotowoltaiczne: 1 162 974 zł brutto 
 
PROJEKTU PARTNERSKIEGO: Kolektory słoneczne: 111 261,60 zł brutto, panele 
fotowoltaiczne: 201 106,80 zł brutto (do instalacji na które są protokoły) 
 
b) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji  
najwyższa wartość dla: 
PROJEKTU SŁONECZNA GMINA Kolektory słoneczne: 28 246 zł, panele fotowoltaiczne: 
32 434 zł  
 
PROJEKTU PARTNERSKIEGO: Kolektory słoneczne: 12 819,60 zł brutto, panele 
fotowoltaiczne: 27 507,60 zł brutto 
c) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
W projekcie słoneczna gmina 7 instalacji jest na gruncie z czego 1 jest nieogrodzona, 6 
instalacji jest już ogrodzonych. reszta instalacji jest na dachu budynku. 
W projekcie partnerskim wszystkie instalacje są na dachu budynku. 
d) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko gradu i przepięcia do 
100.000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
e) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł  



  Strona 5 z 18                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 
500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
f) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do 
produkcji prądu) - są oba rodzaje instalacji 
g) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną 
firmę - instalacje są nowe 
h) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu 
ostatnich 3 lat , opis szkód - TAK szkody po gradobiciu – czerwiec 2021, 2 panele 
fotowoltaiczne uszkodzone przez grad 
 
12. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
 
I. mienie wyłączone z eksploatacji  
II. pustostany  
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
IV. budynki nieużytkowane  
V. Budynki drewniane  
Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie (w wykazach mienia nie 
wszystkie budynki posiadają pełny opis).  
 
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 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku 
akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez 
Zamawiającego  
Odpowiedź: Wyżej wymienione mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 
 
13. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku 

lub budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to 
lokalizacja.  

Odpowiedź: Zgodnie z wykazem Budynków i Budowli budynek o najwyższej wartości 
księgowej brutto stanowi budynek przy ul. Malinowickiej 16, w którym zlokalizowany jest 
Żłobek i Przedszkole w Psarach. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Psary na 
działkach 2367/43 i 2367 /41. 
 
14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
 
I. hale namiotowe  
II. tunele foliowe  
III. szklarnie  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z 
w/w przedmiotu ubezpieczenia.  
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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 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku 
akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez 
Zamawiającego  
Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe i 
szklarnie.  
 
15. Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki ? Jeżeli tak to proszę o podanie 

wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego  

Odpowiedź: Tak. W przedmiocie ubezpieczenia jest most nad rzeką Pagor w miejscowości 
Dąbie Chrobakowe. Most zlokalizowany jest na działkach 1383 i 667/1. Most z wykonany z 
konstrukcji betonu zbrojonego, nawierzchnia mostu wykonana z masy asfaltowej, przestrzeń 
mostów obustronnie na całej długości ograniczona jest stalowymi barierkami ochronnymi. 
Most podlega cyklicznym przeglądom stanu technicznego. Ekspertyza z 18.10.2018r. nie 
wskazuje uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego i uszkodzeń 
zagrażających katastrofą budowalną. Zamawiający nie posiada dokumentacji określającej 
wartość mostu.  
Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie limitu zdarzeń na w.w. moście na jedno i 
wszystkie zdarzenia do kwoty 100.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
16. Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne ? Jeżeli tak to proszę o podanie 

wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m 
od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do 
odległości maks. 750 m od budynków oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
17. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
18. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 

przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
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19. Czy wartość sum ubezpieczenia wskazana jako WKB jest wartością początkową czy 
wartość początkowa z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań?  

Odpowiedź: Wartością początkową z uwzględnieniem przeszacowań. 
 
20. W ubezpieczeniu AR – w zakresie Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i 

zjawisk pochodnych – prosimy o wykreślenie zapisu „w tym szkody następcze”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
21. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem 

ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji 
gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, prosimy o zgodę na wskazanie limitu w 
wysokości 20% wartości szkody, maksymalnie 500 000 zł lub innego akceptowalnego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 
22. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z 

podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności 
w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimit odpowiedzialności w 
wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
23. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych 

podtopieniami spowodowanymi obfitymi opadami atmosferycznymi – proponujemy 
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny 
akceptowalny przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
24. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi – proponujemy 

1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy 
jednocześnie o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 
5.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
25. Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :  
 
Klauzula informacyjna o pokryciu wył ącznie 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.  
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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: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
26. Czy Zamawiający chroni swoich pracowników i osoby za które jest odpowiedzialny 

przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków 
ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego?  

Odpowiedź: Tak 
 
27. Czy Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na 

bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 
pandemicznych/epidemiologicznych?  

Odpowiedź: Zamawiający stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i  aktualizuje na 
bieżąco procedury planowania w sytuacjach pandemicznych i epidemiologicznych. 
 
28. Odnośnie ubezpieczenia OC -Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w 

wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
29. Odnośnie ubezpieczenia OC -Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 
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szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
30. Odnośnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptacje poniższej klauzuli:  
 
KLAUZULA WYŁ ĄCZAJĄCA RYZYKO COVID’19 / PANDEMII  
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne 
kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 
zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  
• koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
31. Odnośnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptacje poniższej klauzuli:  
 
Klauzula Wyłączenia Chorób Zakaźnych Chorób Zakaźnych: (LMA5396)  
1. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela nie obejmuje żadnej faktycznej ani domniemanej szkody, 
odpowiedzialności, choroby, płatności medycznej; ani żadnego uszkodzenia, 
odszkodowania, obrażenia ciała, schorzenia, zgonu, kosztu obrony, kosztu, wydatku; ani 
żadnej innej kwoty; które w sposób bezpośredni lub pośredni - i bez względu na dowolną 
inną przyczynę - przyczyniają się jednocześnie lub w dowolnej kolejności do Choroby 
Zakaźnej lub które z niej wynikają lub które zostały spowodowane przez Chorobę Zakaźną 
lub do których Choroba Zakaźna się przyczyniła lub które zainicjowała lub które w inny 
sposób pozostają w związku z Chorobą Zakaźną lub w związku z (faktycznymi bądź 
postrzeganymi) obawami o nią lub zagrożeniami z niej płynącymi.  
2. Dla celów niniejszej dodatkowej klauzuli, pojęcia: szkoda, odpowiedzialność, choroba, 
płatność medyczna, uszkodzenie, odszkodowanie, obrażenie ciała, schorzenie, zgon, koszt 
obrony, koszt, wydatek, inna kwota, obejmują (między innymi) koszt poniesiony na 
oczyszczanie, detoksykację, usunięcie, monitorowanie lub testowanie Choroby Zakaźnej.  
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli, Choroba Zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 
być przenoszona za pomocą dowolnej substancji lub dowolnego czynnika z dowolnego 
organizmu na inny organizm, przy czym:  
3.1. substancja lub czynnik obejmują (między innymi) wirusa, bakterię, pasożyta lub inny 
organizm, lub dowolną odmianę powyższych, bez względu na to czy są one uznawane za 
żywe oraz,  
3.2. metoda przeniesienia Choroby Zakaźnej, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje (między 
innymi) rozprzestrzenianie się drogą powietrzną lub poprzez płyny ustrojowe; przenoszenie 
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się na powierzchnię, przedmiot, ciało stałe, ciecz lub gaz - lub z nich - lub przenoszenie się 
pomiędzy organizmami oraz,  
3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub narażać na obrażenie ciała, 
schorzenie, stres emocjonalny, szkodę w zdrowiu lub dobrostanie ludzi, szkodę w mieniu.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
32. Prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony chorób w postaci HIV oraz WZW.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 
33. Odnośnie ubezpieczenia OC -dla Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych , które 

wydają jakiekolwiek decyzje administracyjne proszę o akceptacje zapisu o wyłączeniu w 
decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich 
związanych z epidemią i pandemią.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
34. Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :  
 
Klauzula sankcji:  
TU nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub 
wypłata świadczenia naraziłyby TU na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem 
rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych 
wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki 
lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli 
mają zastosowanie do przedmiotu umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
35. Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej) :  
 
Klauzula Cyber:  
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i 
jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających 
lub spowodowanych przez:  
1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;  
1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu 
komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;  
1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek 
Danych elektronicznych;  
1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub 
korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;  
jako konsekwencje:  
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(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i 
miejsca;  
(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;  
(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  
(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu 
komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych  
ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą 
lub uszkodzeniem.  
Definicje:  
Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:  
„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, 
proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie 
elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego 
objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną 
konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, 
wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do 
tworzenia kopii zapasowych.  
„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii 
komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), 
umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych 
elektronicznych.  
„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane 
lub przechowywane przez system komputerowy.  
„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, 
instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z 
możliwością uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub 
monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno 
związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie 
trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub 
„Odmowa usługi”.  
„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy 
sprzęt jest wyłączony.  
2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 
warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa 
ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia 
oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), 
poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały 
bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. 
Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną 
stratę lub uszkodzenie.  
Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie 
do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych 
elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych 
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elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania 
Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu 
uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową 
ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. 
Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i 
niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy 
czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla 
ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane 
elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
36. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości:  
- 100,00 zł dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,  
- 300,00 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,  
- 300,00 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 
37. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla instalacji i urządzeń solarnych – 5% 

wartości szkody minimum 1.000 zł  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5% min 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 
38. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla instalacji elektronicznego sprzętu 

przenośnego w wysokości 300 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 100 zł. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 
39. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – 

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
40. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej 

klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
41. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
42. Dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wydłużenie terminu do minimum 3 

dni.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
43. Dla klauzuli zniesienia zasady proporcji prosimy o wprowadzenie akceptowalnego 

limitu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
44. Dla klauzuli 47 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o 

obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000 zł  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
45. Dla sprzętu elektronicznego oraz dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych 

elementów w ryzyku ogień i inne zdarzenie losowe prosimy o zgodę na wyłączenie 
szkód w wyniku przyczyn eksploatacyjnych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
46. W związku z wykazem sprzętu elektronicznego, gdzie wiek sprzętu przekracza 7 lat, 

prosimy o zgodę na objęcie tego sprzętu w ramach mienia od wszystkich ryzyk. 
Warunki ubezpieczenia oraz specyfika produktu nie przewidują ochrony dla sprzętu na 
zaawansowanym poziomie eksploatacji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
47.  Prosimy o informację czy wskazane instalacje solarne są zamontowane na prywatnych 

nieruchomościach. 
Odpowiedź: Instalacje są zamontowane na prywatnych nieruchomościach 
 

48. Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich budynkach zgłoszonych do 
ubezpieczenia, wykonywane są wymagane prawem przeglądy, potwierdzone 
protokołami z wykonanych oględzin. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
49. Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają 

aktualne przeglądy techniczne oraz iż są zgodne z obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

50. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie 
napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach 
energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii 
transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i 
wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając 
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wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli 
tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na 
ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 750 m od budynków. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do 
odległości maks. 750 m od budynków. 

51. Jaka jest największa wartość pod jedną jednostką adresową PML? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 

5. Czy Gmina posiada PSZOK jeżeli tak to prosimy o dodatkowe informację: 

-od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 

-jak są magazynowane: 

-odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 

-odpady elektryczne i elektroniczne, 

-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z 
Zamawiającym), 

-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenie OC, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

Odpowiedź: -od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 

Budowa PSZOK zakończyła się w 2014r. 
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 

PSZOK spełnia wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r.  o odpadach. Gmina Psary PSZOK prowadzi samodzielnie, w związku z powyższym 
na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy zwolniona jest z mocy prawa z obowiązku 
uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów, a zatem nie ma obowiązku prowadzenia 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów. Tym samym przepisy art. 25 
ust. 6a-6j ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie dotyczą Zamawiającego. 
-jak są magazynowane: 

-odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 

-odpady elektryczne i elektroniczne, 

Odpady niebezpieczne zbierane są selektywnie: baterie, świetlówki, przeterminowane leki, 
tonery drukarskie magazynowane są w osobnych pojemnikach umieszczonych w 
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zadaszonym pomieszczeniu. Farby i smary magazynowane są na terenie utwardzonym pod 
wiatą. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany jest w kontenerze. 
-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z 
Zamawiającym), 

PSZOK jest prowadzony samodzielnie przez Gminę Psary. 
-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 
posiadania ubezpieczenie OC, 

Nie dotyczy 
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 

Tak 
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, 

Gmina Psary nie prowadzi na PSZOK odzysku, utylizowania, spalania ani innego rodzaju 
przetwarzania odpadów. 
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK. 

Gmina Psary nie posiada przyjętego Regulaminu funkcjonowania PSZOK. Rodzaje i limity 
przyjmowanych na PSZOK odpadów wraz ze sposobem dostarczania odpadów na PSZOK 
uregulowane zostały w Uchwale XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/330/2021 Rady Gminy Psary z dnia 23 
czerwca 2021 r.  
Link do pobrania Uchwał Rady Gminy Psary:  
 https://psary.pl/informator/gospodarowanie-odpadami/opis-systemu-gospodarowania-
odpadami 
 

52. Czy są do ubezpieczenia zgłoszone instalacje solarne, fotowoltaiczne ? Jaka jest ich 
wartość 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 

53. W jaki sposób Urząd chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie 
Covid-19? Czy są zapewnione odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
pracowników i są przestrzegane wszystkie aktualne zalecenia i rekomendacje 
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie o przeciwdziałaniu przenoszenia się 
chorób zakaźnych? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.  

54. Czy do ubezpieczenia jest zgłoszony sprzęt wykorzystywany do pracy, nauki 
zdalnej? Jaka jest jego wartość? 

Odpowiedź: Tak. Do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt do pracy zdalnej. 
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Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach w łącznej wartości 32  073,45 zł  

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Sarnowie w łącznej wartości 61 305,98 zł 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Psarach w łącznej wartości 9 790,80  zł 

Szkoła Podstawowa w Dąbiu w łącznej wartości 23 276,52 zł 

Szkoła Podstawowa w Gródkowie w łącznej wartości 23 276,52 zł 

Gminny Żłobek w Psarach w łącznej wartości 6.775,85 zł. 

 
55. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia 

są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane, pustostany. Prosimy o ich 
wskazanie oraz czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia tych budynków do flexa? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 
 

56. Czy w przypadku przepustów drogowych, dróg i mostów dokonywane są przeglądy 
zgodnie z przepisami prawa o drogach publicznych oraz prawa budowlanego. Czy 
powyższe przeglądy potwierdzone są stosownymi dokumentami (protokołami). 

Odpowiedź: Tak 
 

57. Czy odśnieżanie w Gminie jest przeprowadzane przez Gminę czy Firmę zewnętrzną? 
Czy są sporządzone protokoły? 

Odpowiedź: Odśnieżanie przeprowadza zakład gospodarki komunalnej w Psarach (zakład 
budżetowy) wspomagany firmą zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Tak 
protokoły są sporządzane. 
 

58. Czy od roku 1997r na terenie Gminy wystąpiła powódź? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
 

59. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia rażącego 
niedbalstwa? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

60. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 
5 000 000 zł? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 

61.  Czy w czasie imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
są przeprowadzane pokazy pirotechniczne? Jeżeli są to czy zamawiający wyraża 
zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł oraz zapisu:” pokazy 
pirotechniczne przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione”? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie limitu. 
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62.  Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za  

szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, 
rodzaju imprez, liczy uczestników proponowany limit 200 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

63.  Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z 
tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez 
rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, 
seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla 
dzieci proponowany limit 200 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

64.  Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis w klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia 
Proponowany zapis:” maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą 
lokalizację 200 000 zł  a na wszystkie 1 000 000 zł” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

65.  Czy ochrona OC obejmuje zakażenia wirusem SARS COV-2 i choroba Covod-19? 
Proponowany limit na zakażenia 100 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

66.  Czy w Gminie znajduję się budynki w złym stanie technicznym/ awaryjnym? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 
 

67.  Czy w Gminie powierza się mienie mieszkańcom? Jeżeli tak to jakie to mienie oraz 
jaka wartość 

Odpowiedź: Tak. Część mienia komunalnego  objętego przedmiotem ubezpieczenia 
powierza się mieszkańcom.  
Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne i pompy ciepła wybudowane w ramach Projektu 
„Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie 
Gminy Psary „ oraz „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich„ są montowane na budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie a eksploatacja instalacji jest wykonywana przez 
mieszkańców. 
 

68. Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.12.2021r 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 
29.12.2021r. 
 

69. Zwracam się z prośbą o przesłanie wykazu szkód z ubezpieczenia komunikacyjnego 
Odpowiedź: Brak szkód 
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70. Zwracam się z prośbą o przesłanie pełnomocnictwa 

Odpowiedź: Pełnomocnictwo stanowi część poufną SWZ i zostanie przekazane 
Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną. 

 
71. Proszę o wykreślenie zapisu "W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana 

odbywa się na nową szybę (nie stosuje się zamienników) bądź doprecyzowanie definicji 
„nowej szyby” lub zamianę na likwidacje szkód w szybach zgodnie z OWU Wykonawcy  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na likwidacje szkód w szybach zgodnie 
z OWU Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

72. Proszę o wykreślenie zapisu w ryzyku AC:  
pojazd zastępczy na okres naprawy  

Odpowiedź: Zamawiający przenosi „pojazd zastępczy na okres naprawy” z ryzyka AC do 
ryzyka ASS. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 

73. Proszę o przeniesienie do kl. Fakultatywnych: Klauzula holowania pojazdu 
specjalistycznego  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

74. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z SIWZ prawa opcji 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Zmianie ulega rejestr majątku ZS nr w Sarnowie w związku ze zmianą wartości 
mienia. Zmianie ulega również załącznik nr 14 do SWZ. Dokumenty zostaną 
udostępnione Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ. 
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 29.12.2021r. 
 
 
 
Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Sebastian Pasternak 


