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Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 3) 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: 
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce” 
 

ODPOWIEDZI 
 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
prowadzonym postępowaniu 
 
L.p. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie 

1.  

Towarzystwo prosi o informację czy w 
miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 
roku zaistniały jakiekolwiek szkody 
powodziowe, podtopienia itp.? Jeżeli tak czy 
majątek którego dotknęły szkody jest obecnie 
zgłaszany do ubezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy 
Modliborzyce historycznie nie występowały 
powodzie. 
Wystąpiły szkody polegające na podtopieniu w 
wyniku deszczu nawalnego. Majątek, którego 
dotknęły szkody nie jest zgłaszany do 
ubezpieczenia.  

2.  

Towarzystwo prosi o podanie informacji czy 
Gmina lub podległe jej jednostki organizacyjne 
wynajmują/dzierżawią (lub przekazują do 
użytku na podstawie innego typu umowy 
cywilno-prawnej) innym podmiotom 
budynki/lokale/pomieszczenia użytkowe lub 
sprzęt i wyposażenie? 

Zamawiający informuje, że gmina 
wydzierżawiła nieruchomość na której  
znajduje się budynek szkoły w Wolicy  
Pierwszej. 

3.  

Czy w tych 
budynkach/lokalach/pomieszczeniach 
użytkowych jest prowadzona działalność 
gospodarcza? Jeżeli tak, to proszę o podanie, 
jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych 
budynkach/lokalach/pomieszczeniach 
użytkowych*? 

*m.in. czy jest to działalność:  

- hurtowa/magazynowa, jakie rzeczy są 
magazynowane, składowane i na jakiej 
wysokości,  

- produkcyjna (opis działalności i procesu 
produkcji), 

- inna (wskazać jaka?). 

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną 
wydzierżawionej nieruchomości, na której 
znajduje się budynek szkoły w Wolicy  
Pierwszej nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza.                
 

4.  

Towarzystwo uprzejmie prosi o udzielenie 
odpowiedzi co spowodowało szkody w majtku z 
ryzyka AR w latach 2018 (1 szkoda 39.840zł) i 
2019r (7 szkód na kwotę 34.761zł)? Czy 
czynniki powodujące ryzyko zostały 

Zamawiający informuje, że szkody dotyczyły: 
1) W 2018 r. – awarii wodno-kanalizacyjnej; 
2) W 2019 r. – podtopienia w wyniku deszczu 

nawalnego 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia 



wyeliminowane – naprawione? majątku dotkniętego podtopieniem.  

5.  
Towarzystwo uprzejmie prosi o wyjaśnienie 
przyczyny powstania szkody z OC gminy w 
2019r. 

Zamawiający informuje, że przyczyną szkody w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej był 
upadek elementu elewacji na pojazd. 

6.  

Prosimy o podanie roku oraz miejsca montażu 
instalacji solarnych. 

Zamawiający informuje, że instalacje solarne 
zgłoszone w części IV Zamówienia, zostały 
zamontowane w 2018 r. i są zlokalizowane u 
mieszkańców Gminy.   

7.  

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
10% wartości odszkodowania nie mniej niż 
5000 zł dla Synagogi Obiekt zabytkowy 
(ewidencja Urzędu Miasta) SU - 1,633,792.65 zł. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ 
w zapytywanym zakresie. 

8.  

Prosimy o podanie przyczyn szkód w 
ubezpieczeniach majątkowych. 

Zamawiający informuje, że szkody dotyczyły: 
1) W 2018 r. – awarii wodno-kanalizacyjnej; 
2) W 2019 r. – podtopienia w wyniku deszczu 

nawalnego 
 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 
składaniu i ocenie ofert. 

 


