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          WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
 
ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 

o.o. w Węgrowie 
 

 
Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na 
następujące pytania zadane przez Wykonawców w przedmiotowym zamówieniu: 

 
1. Czy zamawiający wyraża zgodę na podział zamówienia na 3 części: 

a) ubezpieczenia komunikacyjne 
b) ubezpieczenia majątkowe: 
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych ryzyk; 

      - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

       - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i  
          posiadanym mieniem; 
       - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; 
I możliwość składania oferty częściowej. 
 
Odp.1   
Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na 3 części i tym samym składania oferty częściowej. 
 
2. Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie pkt 4 w § 8 Załącznik nr 9 do SIWZ - (PROJEKT) UMOWY poniższego: 

„W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu (na podstawie noty obciążeniowej) karę umowną w wysokości 30% wysokości 
wynagrodzenia, określonej w § 4 ust. 1.” 

 
Odp. 2  
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 4 w § 8 Załącznik nr 9 do SIWZ - (PROJEKT) UMOWY. 
 
3.  Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie z definicji ryzyka powodzi: podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000zł. na 
w/w ryzyka. 
 
Odp. 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji ryzyka powodzi: podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich i wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000zł. na w/w 
ryzyka. 
 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia mienia 
dla: 
- Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, 
- Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 
lub na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 zł ponad sumę ubezpieczonego mienia dla w/w 
kosztów. 
 
Odp. 4  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia mienia dla: 
 
- Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, 
- Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 
i wprowadzenia limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000,00 zł ponad sumę ubezpieczonego mienia dla w/w 
kosztów. 
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5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200zł w ubezpieczeniach: od 
ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku.  
 
Odp. 5  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200zł w ubezpieczeniach: od ognia i 
innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli dewastacji i wandalizmu wyłączone są szkody estetyczne w tym graffiti. 
 
Odp. 6 
Zamawiający potwierdza, że w klauzuli dewastacji i wandalizmu wyłączone są szkody estetyczne w tym graffiti. 
 
7. Prosimy  o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka dewastacji 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 
300 PLN. 
 
Odp. 7 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka dewastacji 10% wysokości 
odszkodowania nie mniej niż 300 PLN. 

 

8. Prosimy o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci: 

- czy  wysypisko śmieci  jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu 

- gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości 

- od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie 

- odległość od cieków wodnych,  

- rok budowy, ostatnia modernizacja 

 

Odp.8 

Zamawiający informuje, że: 

- składowisko odpadów  jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej klauzul środowiskowej; 

- składowisko jest zlokalizowane w części południowo-wschodniej miasta Węgrów-Ruszczyzna, w odległości 300 m od 
drogi wojewódzkiej Węgrów-Siedlce. Otoczenie stanowią nieużytki i grunty wykorzystywane rolniczo, powierzchnia bez 
infrastruktury wynosi 2,07 ha, zrekultywowana pierwsza niecka składowiska o powierzchni 0,84 ha, natomiast jego 
wysokość 157m.n.p.m 

- składowisko funkcjonuje od 1985 r. i jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie (pozwolenie zintegrowane do 
końca 2014 r.) 

- odległość składowiska od cieków wodnych wynosi: 3200 m od wód powierzchniowych (dopływ rzeki Liwiec) i 4000 m od 
ujęć wód podziemnych. 

- rok budowy składowiska 1985, ostatnia modernizacja rekultywacja w 2008 r.  

 

9. Czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to 
proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia. 
 
Odp. 9 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem 
wysypiska śmieci i nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia. 
 
10. Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  
- Ilość pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - jakie substancje niebezpieczne posiada 
Zamawiający 

- rodzaj prac wykonywanych przez podwykonawców, czy są to podwykonawcy stali, ilość podwykonawców 
 
Odp.10 
Zamawiający informuje, że: 
- posiada 2 pojazdy mechaniczne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC; 
- nie posiada substancji niebezpiecznych; 

- korzysta z prac wykonywanych przez podwykonawców. Są to głównie prace remontowo budowlane   np. polegające na 
wymianie pokrycia dachowego itp. 
 
11. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł dla poniższych rozszerzeń w ubezpieczeniu OC: 

- szkód zalaniowych, będących skutkiem awarii urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
- szkód wyrządzonych w wyniku prac remontowych, budowlanych, naprawczych, instalacyjnych, montażowych.  
 
 



Odp. 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł dla poniższych rozszerzeń w 
ubezpieczeniu OC: 

- szkód zalaniowych, będących skutkiem awarii urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
- szkód wyrządzonych w wyniku prac remontowych, budowlanych, naprawczych, instalacyjnych, montażowych. 
 
12. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł w OC z tytułu szkód 
ekologicznych (środowiskowych). 
 
Odp. 12 
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł w OC z tytułu szkód 
ekologicznych (środowiskowych). 
 
13. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 z tytułu szkód środowiskowych.  
 
Odp. 13 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 z tytułu szkód środowiskowych.  
 
14. Prosimy o potwierdzenie, że w rozszerzeniu  o szkody w mieniu pracowniczym wyłączona jest kradzież pojazdów 
należących do pracowników. 
 
Odp. 14 
Zamawiający potwierdza, że w rozszerzeniu  o szkody w mieniu pracowniczym wyłączona jest kradzież pojazdów 
należących do pracowników. 
 
15. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC rozszerzenia:  
- szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałych w związku z 
wykonywaniem kontraktów zawartych przez Ubezpieczającego przed datą rozpoczęcia polisy oraz w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia. 
 
Odp. 15 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC rozszerzenia:  
- szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałych w związku z 
wykonywaniem kontraktów zawartych przez Ubezpieczającego przed datą rozpoczęcia polisy oraz w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia. 
 
16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odp.16 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

 

17. Czy zabezpieczenia p.pożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy. 
 
Odp. 17 
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy. 
 
18.  Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie 
zakresu robót  i czego remonty będą dotyczyły. 
 
Odp.18 
Zamawiający planuje remont generalny w zgłoszonym do ubezpieczenia budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego 2 
w Węgrowie. Remont będzie dotyczył termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego. 
 
19. Prosimy o podanie dla budynków starszych niż 50 lat rodzaju, zakresu przeprowadzonych remontów generalnych. 
 
Odp.19 

Adres Wykonane remonty 

Gdańska 1 Wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego i obróbek 

Gdańska 3 Wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego i obróbek 

Żeromskiego 3 Wymiana pokrycia dachowego i obróbek, wymiana elewacji 

Gdańska 69 Wymiana instalacji c.o., wymiana wyprawy ścian z płyt G-K 



Gdańska 71A Ocieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej 

Gdańska 72 Wymiana instalacji c.o. Wymiana wyprawy ścian z płyt G-K 

Kilińskiego 4 Wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, wymiana instalacji 

elektrycznej 

Kilińskiego 8 Wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, wymiana instalacji 

elektrycznej 

Kilińskiego 16 Wymiana okien, montaż instalacji wodno kanalizacyjnej 

Kościuszki 1 Wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien 

Kościuszki 4 Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana poszycia 

dachowego 

Kościuszki 9 Wymiana stolarki okiennej drzwiowej 

Kościuszki 9A Przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachowego i obróbek 

blacharskich 

Kościuszki 24 Wymiana okien 

Kościuszki 86 Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 

Narutowicza 2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i obróbek blacharskich 

Narutowicza 8 Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 

Narutowicza 8A Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Narutowicza 14 Częściowa wymiana stolarki okiennej 

Narutowicza 1 Wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien 

Nowa 5 Remont pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, wymiana obróbek 

blacharskich 

Piłsudskiego 11 Remont stolarki okiennej 

Piwna 56 Remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont wentylacji i przewodów 

dymowych 

Przemysłowa 2 Remont stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, przewodów 

kominowych, obróbek blacharskich 

Rynek 3 

 

 

Rynek 6 

 

Rynek 8A 

Rynek 9 

Rynek 10 

Rynek 14 

 

Zwycięstwa 3 

Zwycięstwa 5 

 

 
 

Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie 

pokrycia dachowego, konstrukcji schodów wejściowych, obróbek 

blacharskich 

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia 

dachowego, remont kanałów dymowych 

Wymiana stolarki okiennej, częściowy remont dachu 

Wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego 

Wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego 

Remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, podłączenie do 

instalacji kanalizacyjnej, remont schodów 

Częściowa wymiana stolarki okiennej, remont częściowy podłogi 

Remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont częściowy elewacji, 

podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont wewnętrzny w dwóch 

lokalach 
 

 
 
 
 
 



20. Prosimy o zmianę w SIWZ polegającą na zmianie wartości ubezpieczeniowej dla budynków starszych niż 50 lat na 
wartość rzeczywistą. 
 
Odp. 20 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ polegającą na zmianie wartości ubezpieczeniowej dla budynków 
starszych niż 50 lat na wartość rzeczywistą. 
 
21. Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 
Odp. 21 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 
22. Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SIWZ. 
 
Odp. 22 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SIWZ. 
 
23. Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odp. 23 
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
24. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC z tyt. posiadanego 
mienia i prowadzonej działalności (we wszystkich ryzykach) nie jest szerszy niż zakres odpowiedzialności 
Ubezpieczonych wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
 
Odp. 24 
Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC z tyt. posiadanego mienia i 
prowadzonej działalności (we wszystkich ryzykach) nie jest szerszy niż zakres odpowiedzialności Ubezpieczonych 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
 
25. Prosimy o wyłączenie Klauzuli warunków i taryf z ryzyka odpowiedzialności cywilnej. 
 
Odp.25 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie Klauzuli warunków i taryf z ryzyka odpowiedzialności cywilnej. 
 
 
26. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku pękania rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku wskutek działania mrozu w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub 
innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 

Odp. 26  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku pękania rur ułożonych wewnątrz i 
na zewnątrz budynku wskutek działania mrozu w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 

27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 16.12.2013 godzina 12.10 

Odp. 27 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 16.12.2013 na godz. 11.30 

 

 


