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                       Bychawa, dn. 03.07.2019 r. 
 
 
 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2) 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: 
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o.” 
 

ODPOWIEDZI 
 

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

1.  
Jaki majątek i o jakiej wartości jest 
narażony na szkody powodziowe? 

Zamawiający informuje, że majątek zgłoszony do 
ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami 
powodziowymi 

2.  
Czy znajdują się budynki pod nadzorem 
konserwatora zabytków, jeśli tak to 
wnioskujemy o wprowadzenie limitów? 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków będących pod nadzorem 
konsekratora zabytków 

3.  
Prosimy o podanie informacji o 
istniejących, bądź planowanych remontach, 
inwestycjach i przebudowach? 

Zamawiający informuje, że nie planuje i nie 
prowadzi remontów, inwestycji i przebudowy. 

4.  

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w 
sprawach nieuregulowanych mają 
zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela? 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach 
nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie 
Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie 
postanowienia OWU Wykonawcy. 

5.  

W mieniu od wszystkich ryzyk 
wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia 
szkód polegających na zapadaniu i 
usuwaniu się ziemi w wyniku szkód 
górniczych w rozumieniu ustawy prawo 
geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu 
szkód polegających się na zapadaniu się i 
usuwaniu się ziemi w wyniku działalności 
człowieka . Proszę o potwierdzenie, że 
Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek 
zapadania i osuwania się ziemi jako 
następstwa działalności  człowieka. 

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony 
dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się 
ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 
ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na 
wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się 
i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności 
człowieka 

6.  

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji  
wnioskujemy o wyłączenie z ochrony 
ryzyka dewastacji  
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie 
wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan 
techniczny i zabezpieczenia mienia 
wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia 
wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o 
wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia majątku wyłączonego z eksploatacji. 
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tj 
-teren, na którym znajdują się budynki i 
budowle jest ogrodzony, oświetlony w 
porze nocnej oraz całodobowo dozorowany 
-wszystkie maszyny i urządzenia są 
oczyszczone i zakonserwowane , odłączone 
od źródeł zasilania oraz regularnie 
kontrolowane 
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane 
w gotowości do użycia 
. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji 
wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku 
zamknięcia głównego zaworu 
doprowadzającego wodę. 

7.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 
wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie 
człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, 
nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

8.  

Prosimy o informację czy zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są 
zgodne z wymogami prawa? Prosimy o 
informacje jakie zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu 
Zamawiającego oraz podległych 
jednostkach 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zgodnie z przepisami ppoż. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że nie posiada 
jednostek podległych. 
 

9.  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do 
ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 
przeciw przepięciowe, instalację 
odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają? 

Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na 
temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na 
temat instalacji odgromowych. 

10.  

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do 
ubezpieczenia zostały zgłoszone 
pustostany, budynki przeznaczone do 
rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o 
podanie ich lokalizacji i wartości 
jednostkowych. 
Czy istnieje możliwość wyłączenia z 
ubezpieczenia budynków/budowli 
przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, 
pustostanów, budynków w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma 
możliwości wyłączenia  z ubezpieczenia 
budynków i budowli przeznaczonych do 
rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, 
budynków w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym wnioskujemy o objęcie tych 
budynków w zakresie podstawowym ( 
flexa) 

Zamawiający informuje, że następujący budynek jest 
w złym stanie technicznym: 
- Budynek wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 6 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres 
ubezpieczenia dla tego budynku zostaje ograniczony 
do zakresu podstawowego (flexa). 

11.  

W odniesieniu do imprez niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy 
Zamawiający potwierdza że zakres ochrony 
nie będzie obejmował imprez motorowych, 
wodnych, rowerowych, samochodowych, 
lotniczych, motorowodnych, 
ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy 
mają być objęte ochrona prosimy podać ich 
wykaz 

Zamawiający informuje, że nie wymaga ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie OC z tytułu 
organizowania imprez niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 

12.  Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia 
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będzie objęte ryzyko związane z 
posiadaniem, zarządzaniem lub 
administrowaniem wysypiskiem śmieci, 
sortownia, spalarnią odpadów lub 
zakładem recyklingu 

odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 
posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem 
wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią odpadów 
lub zakładem recyklingu. 

13.  

W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o 
informację czy wszystkie budynki i 
budowle zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy 
budowlane potwierdzające właściwy stan 
techniczny- nie są zagrożone katastrofą 
budowlaną i nie znajdują się w stanie 
przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o 
informację które to budynki/budowle i jaka 
jest ich wartość 

Zamawiający informuje, że przeglądy użytkowanych 
budynków są wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 

14.  

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o 
informację czy w obiektach budowalnych 
zgłoszonych do ubezpieczenia są 
przechowywane materiały niebezpieczne 
pożarowo a jeżeli tak czy są 
przechowywane w miejscach wydzielonych 
i przystosowanych do tego celu 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną 
jedynymi przechowywanymi materiałami 
łatwopalnymi są materiały opałowe 
wykorzystywane do ogrzania budynków. 

15.  

W odniesieniu do ryzyka katastrofy 
budowlanej z odpowiedzialności 
ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie 
szkód 
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w 
budynkach będących w trakcie przebudowy 
lub remontu wymagającego uzyskanie 
pozwolenia na budowę 
- powstałych w przypadku braku 
zamocowania elementów nośnych w ich 
podporach 
- w budynkach przeznaczonych do 
rozbiórki 

Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli 
katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony 
dla szkód: 
- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach 
będących w trakcie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę 
- powstałych w przypadku braku zamocowania 
elementów nośnych w ich podporach 
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

16.  

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz 
redukcyjnych dla: 
- dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, 
powodzi-5% wartości szkody minimum 
2000zł 
- dla budynków i budowli o konstrukcji 
drewnianej -5% wartości szkody minimum 
5000zł 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie. 

17.  

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  
i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o 
wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia 
uznaje się za wystarczające o ile w 
momencie szkody były sprawne , 
konserwowane zgodnie z zaleceniami 
producenta i przepisami prawa 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia 
spełniają wymogi przepisów prawa. 

18.  

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki 
nieużytkowane prosimy o podanie wartości 
tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, 
stanu technicznego? Czy budynki są 
ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki 
sposób? Jaka jest odległość budynków 
nieużytkowanych do OSP lub PSP?  Czy 
instalacje w budynkach nieużytkowanych 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków nieużytkowanych. 
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są na bieżąco konserwowane? Od kiedy 
klient jest w posiadaniu budynków 
nieużytkowanych? Od kiedy budynki są 
nieużytkowane? Jakie jest otoczenie 
budynków niezużytkowanych? Czy były 
szkody w budynkach nieużytkowanych  
jeśli tak jakie to były szkody w budynkach 
nieużytkowanych 

19.  

Czy w okresie ubezpieczenia jest 
planowane wyłączenie z eksploatacji 
budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka 
jest ich wartość? 

Zamawiający informuje, że po pierwszych trzech 
miesiącach ubezpieczenia Budynek 
wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 6 zostanie 
wyłączony z eksploatacji i Zamawiający wyłączy go z 
ubezpieczenia. 

20.  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do 
ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosowanie do aktualnego 
przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać 
budynki nieposiadające takiego pozwolenia 
wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający informuje, że budynki są użytkowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

21.  

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU 
wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają 
one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 
w SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach 
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
zapisy OWU. 

22.  

Proszę o uzupełnienie informacji nt. 
każdego z budynków i budowli zgłoszonych 
do ubezpieczenia  mienia dla których 
informacja ta nie została wskazana o 
następujące dane : 
- rok budowy 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 
- rodzaj pokrycia dachu 
- określenie stanu technicznego 
poszczególnych budynków wg gradacji: 
dobry, dostateczny, zły, awaryjny 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i 
przeciwkradzieżowych, 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1c 
zakładka 1 podał pełną posiadaną przez siebie 
wiedzę na temat budynków zgłoszonych do 
ubezpieczenia. 

23.  

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie 
budynków starszych niż 50 lat do wartości 
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa 
mienia pomniejszona o zużycie techniczne 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ w 
zapytywanym zakresie. 

24.  

Proszę  o 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) 

Zmawiający informuje, że budynki przechodzą 
remonty według bieżących potrzeb i możliwości 
finansowych. 

25.  

Proszę o wykaz planowanych remontów w  
okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie 
będą przeprowadzane prace oraz ich 
wartość. 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to 
pytanie w punkcie nr 3 
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26.  

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat 
był ubezpieczony w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak 
co zmieniło się w zapisach SIWZ w 
stosunku do poprzedniego SIWZ 

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat 
zawierał ubezpieczenie na podstawie OWU 
Ubezpieczycieli udzielających ochrony 
ubezpieczeniowej.  

27.  

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat 
był ubezpieczony w zakresie określonym w 
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w 
zakresach poszczególnych ubezpieczeń – 
prosimy o ich wskazanie. 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to 
pytanie w punkcie 26. 

28.  

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/ 
administruje  wysypiskiem śmieci i/lub 
zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to 
proszę o podanie poniższych informacji: 
a. Gdzie się znajduję – adres 
b. Od kiedy funkcjonuje 
c. Na jak dużym obszarze 
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, 
jeżeli tak to kiedy 
e. Co znajduje się w najbliższym 
sąsiedztwie wysypiska 

Zamawiający informuje, że administruje  
zrekultywowanym i zamkniętym składowiskiem 
odpadów śmieci. 
a. Adres – Zdrapy, dz. ew. 708, gmina Bychawa, 
b. Nie funkcjonuje 
c. 2,28227 ha 
d. Zamknięte w 2015 r 
e. Pola uprawne w promieniu ok. 500 m od 

składowiska 
 

29.  

Odnośnie mienia znajdującego  się na 
terenach dotkniętych powodzią po 1996 
roku proszę o  podanie wysokości  
wypłaconych  odszkodowań lub wysokości 
poniesionych strat w przypadku braku 
ubezpieczenia 

Zmawiający informuje, że na terenie, na którym 
znajduje się Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. historycznie nie występowały 
powodzie 

30.  

Odnośnie mienia znajdującego  się na 
terenach dotkniętych podtopieniem proszę 
o  podanie wysokości  wypłaconych 
odszkodowań lub wysokości poniesionych 
strat w przypadku braku ubezpieczenia 

Zamawiający informuje, że na terenie Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  nie 
występowały podtopienia. 

31.  

Odnośnie mienia znajdującego  gdzie 
wystąpiło podniesienie się wód 
gruntowych proszę o  podanie wysokości  
wypłaconych poszczególnych odszkodowań 
lub wysokości poniesionych strat w 
przypadku braku ubezpieczenia 

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie 
było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych. 

32.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 
200 000 PLN na podtopienia i zalania 
powstałe wskutek  podniesienia się 
poziomu wód gruntowych. 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany 
treści SIWZ w zapytywanym zakresie 

33.  
Proszę o wprowadzenie do klauzuli 
katastrofy budowlanej franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 1000 PLN 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie 

34.  

Prosimy o podanie budynków o konstrukcji 
ścian drewnianej? Jaki jest ich stan 
techniczny, jakie posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe 

Zamawiający wykazał znaną sobie konstrukcję 
budynków w Załączniku nr 1c zakładka 1 

35.  

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia 
zostały zgłoszone instalacje solarne czy też 
instalacje fotowoltaiczne,  jeśli są prosimy o 
podanie kiedy zostały zamontowane, czy są 
na gwarancji? 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia instalacji solarnych i instalacji 
fotowoltaicznych 

36.  
W ubezpieczeniu maszyn budowlanych 
prosimy o podanie roku produkcji maszyn 
zgłoszonych do ubezpieczenia 

Zamawiający informuje, że rok produkcji maszyny 
zgłoszonej do ubezpieczenia to 2019. 
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Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 
wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 
 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się 
przesunięcia terminu składania ofert. 
 


