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Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4) 

 
 
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 postepowaniu 
 
L.p. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie 

IV Część zamówienia 

1.  

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 
ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia 
są zgodne z  obowiązującymi przepisami oraz 
posiadają aktualne przeglądy i badania 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie 
podać zabezpieczeń ppoż zastosowanych w 
miejscach ubezpieczenia, ponieważ instalacje 
solarne są zainstalowane na prywatnych 
domach  mieszkańców Gminy. 

2.  

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane 
oraz wykorzystywane instalacje techniczne 
zgłoszone do ubezpieczenia podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu 
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty 
oraz, że w protokołach z dokonanych 
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie. 

Zamawiający informuje, że przeglądy 
techniczne są wykonywane w zakresie 
wymaganym do utrzymania gwarancji naprawy.  

3.  

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 
lat we wskazanych miejscach ubezpieczenia 
(zgłoszonych do ubezpieczenia) wystąpiły 
szkody powstałe w wyniku powodzi lub 
lokalnego podtopienia. W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie 
ilości i wartości wypłaconych odszkodowań. 

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy 
Modliborzyce historycznie nie występowały 
powodzie. 

4.  

Prosimy o potwierdzenie zakresu ubezpieczenia 
instalacji solarnych - czy są to tylko warunki 
szczególne obligatoryjne zawarte w IV części 
SIWZ, załącznik nr 1e? 

Zamawiający potwierdza, że wymieniony w 
punkcie 3 i 4 zakres ubezpieczenia w załączniku 
nr 1e do SIWZ jest obligatoryjny.  

5.  

Czy zakres ubezpieczenia instalacji solarnych 
ma obejmować klauzulę szkód w przedmiotach 
szklanych? W przypadku akceptacji, proszę o  
podanie limitów. 

Zamawiający informuje, że zakres 
ubezpieczenia instalacji solarnych nie obejmuje 
klauzuli szkód przedmiotów szklanych.  

6.  
Czy zgłoszone do ubezpieczenia instalacje 
solarne były dotychczas ubezpieczane? 

Zamawiajacy informuje, że instalacje solarne są 
obecnie ubezpieczone.  

III cześć zamówienia 

7.  
Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 
dotyczącego zwrotu kosztów leczenia - do 

Zamawiający dokonuje zmian punktu 3h w 
załączniku 1c do SIWZ. 



terytorium RP. Brak akceptacji blokuje złożenie 
oferty 

 
Punkt 3h przed zmianą  
h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP i 
za granicą – ubezpieczyciel refunduje koszty 
poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego 
wypadku, które nie zostały pokryte z 
ubezpieczenia zdrowotnego, innego 
ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji 
podlegają udokumentowane oryginalnymi 
rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które 
zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do 
kwoty wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia – limit do 50% sumy 
ubezpieczenia, w tym odbudowa 
stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł 
 
Punkt 3h po zmianie 
h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP– 
ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na 
leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, 
które nie zostały pokryte z ubezpieczenia 
zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z 
innego tytułu; refundacji podlegają 
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i 
dowodami zapłaty koszty, które zostały 
poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do 
kwoty wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia – limit do 50% sumy 
ubezpieczenia, w tym odbudowa 
stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł 

8.  
Prosimy o podanie liczby osób objętych 
ubezpieczeniem 

Zamawiajacy informuje, że w 10 jednostkach 
OSP znajduje się 200 strażaków.  

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

            
Terminu składania ofert do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 r., o godz. 10:15, w siedzibie 
zamawiającego. 

 


