
 Bychawa, 11.12.2020 r.  
 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE 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 
postępowaniu 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 
(…) w nawiązaniu do  na  „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW BYCHAWSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.” zwraca  się z prośbą o  udzielenie odpowiedzi na 
poniższe punkty : 

1.  

Czy do ubezpieczenia zostają zgłoszone 
pustostany lub czy któryś z budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia będzie 
wyłączony z eksploatacji. Jeżeli takie zostaną 
wykazane prosimy o możliwość wyłączenia z 
ubezpieczenia budynków przeznaczonych do 
rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków 
w złym stanie technicznym. W przypadku braku 
takiej możliwości prosimy o informacje na 
temat dodatkowych zabezpieczeń w tych 
budynkach. 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej 
wyłączony z eksploatacji jest budynek przy 
ul. Pileckiego 6 oraz Kościuszki 10. Mienie 
jest zabezpieczone przed wejściem przez 
osoby niepowołane. Budynki są odcięte od 
mediów (woda, prąd). Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że zakres dla tego 
budynku został ograniczony do zakresu 
podstawowego (flexa)  

2.  

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
przeciwkradzieżowe oraz posiadają przeglądy 
wymagane prawem i spełniają przepisy p.poż? 
Prosimy o podanie jakie zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu 
zgłoszonym do ubezpieczenia przez 
Zamawiającego oraz potwierdzenie, że 
wszystkie przyszłe lokalizacje zgłaszane do 
ubezpieczenia będą posiadały takie 
zabezpieczenia. 

Zamawiający informuje, że jako spółka 
komunalna zobowiązana jest do 
przestrzegania przepisów prawa, co też i 
czyni w każdym niezbędnym zakresie. 

3.  

Prosimy o informację czy wszystkie budynki i 
budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
przeglądy budowlane potwierdzające ich 
właściwy stan techniczny  - nie są zagrożone 
katastrofą budowlaną oraz czy posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do 
aktualnego przeznaczenia. 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie 
budynki i budowle zgłoszone do 
ubezpieczenia posiadają przeglądy 
budowlane potwierdzające ich właściwy 
stan techniczny - nie są zagrożone 
katastrofą budowlaną oraz czy posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do 
aktualnego przeznaczenia 

4.  
Prosimy o uzupełnienie pełnych informacji na 
temat budynków i budowli wskazanych do 
ubezpieczenia. 

Zamawiający podał wszystkie znane sobie 
informacje na temat budynków i budowli w 
załączniku 1c do SIWZ. 

5.  Czy w latach ubiegłych występowały szkody Zmawiający informuje, że na terenie, na 



powodziowe oraz jaki majątek i o jakiej 
wartości jest narażony na szkody powodziowe. 
Prosimy o wyłączenie ryzyka powodzi bądź 
wprowadzenie limitu dla szkód zaistniałych w 
wyniku powodzi. 

którym znajduje się Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
historycznie nie występowały powodzie. 

6.  
W odniesieniu do szkód w wyniku zalania 
prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści 
SIWZ w zapytywanym zakresie.  

7.  
Czy w latach ubiegłych występowały szkody 
spowodowane osuwiskami. 

Zamawiający informuje, że w latach 
ubiegłych nie występowały szkody 
spowodowane osuwiskami 

8.  

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający nie 
oczekuje ochrony wskutek zapadania i 
osuwania się ziemi wskutek działalności 
człowieka. 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje 
ochrony wskutek zapadania i osuwania się 
ziemi wskutek działalności człowieka. 

9.  
Czy Zamawiający zarządza/ administruje 
Cmentarzem Komunalnym. 

Zamawiający informuje, że nie zarządza i nie 
administruje Cmentarzem Komunalnym. 

10.  

Czy ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko 
związane z posiadaniem, zarządzaniem lub 
administrowaniem wysypiskiem śmieci, 
sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem 
recyklingu. 

Zamawiający potwierdza, że 
ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko 
związane z posiadaniem, zarządzaniem lub 
administrowaniem wysypiskiem śmieci, 
sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem 
recyklingu. 

11.  

Czy do ubezpieczenia zostają zgłoszone  
budynki zabytkowe objęte nadzorem 
konserwatora zabytków, jeżeli tak prosimy o 
wykazanie takich budynków. 

Zamawiający informuje, że zgłasza do 
ubezpieczenia dwa budynki objęte 
nadzorem konserwatora zabytków: 
budynek wielomieszkaniowy, ul. Ks. A, 
Kwiatkowskiego 23 oraz budynek 
wielomieszkaniowy, ul. M. Pileckiego 8. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
zakres ubezpieczenia obu budynków zostaje 
ograniczony do zakresu podstawowego 
(flexa) 

12.  

Prosimy o podanie największej łącznej sumy 
ubezpieczenia środków trwałych w jednej 
lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji. 

Zamawiający informuje, że największą 
koncentrację mienia stanowi lokalizacja 
przy ul. Podzamcze 37 a wartość PML 
wynosi ok 7 470 907,42 mln. 

13.  

Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi,mosty, 
wiadukty, przepusty będące własnością 
Zamawiającego – prosimy o podanie sum 
ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że zgłoszone 
mosty przechodzą obowiązkowe kontrole stanu 
technicznego potwierdzone protokołem 
okresowej kontroli rocznej. 

Zamawiający informuje, że przedmiotem 
ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty 
oraz przepusty.  

14.  

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU 
Ubezpieczyciela wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające  
odpowiedzialność to mają one zastosowanie, 
chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w treści SIWZ 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU 
Ubezpieczyciela wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające  
odpowiedzialność to mają one 
zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 
w treści SIWZ. 

15.  
Prosimy o potwierdzenie, że rodzaje pojazdów 
wskazanych w załączniku są zgodne z 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do 
ubezpieczenia AC pojazdów starszych niż 15 



dowodami rejestracyjnymi i 
- wskazanie pojazdów zgłoszonych do 
ubezpieczenia AC starszych niż 15 lat 
-    o uzupełnienie wykazu pojazdów o DMC. 
- wskazanie przeznaczenia pojazdów 
wykazanych jako – pojazd specjalny. 

lat. Dodatkowo Zamawiający przekazuje 
informacje dotyczące przeznaczenia pojazdy 
specjalnych: 
LUB8338F – do czyszczenia kanalizacji 
LU134JS  - do czyszczenia kanalizacji, 
LUB0455F – wóz asenizacyjny. 
 Poniżej informacje dotyczące dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów (wszystkie 
pozostałe niewymienione nie posiadają 
DMC):  
LUBYT96 -  6 000 kg 
LUB0830K: 2 500 kg 
LUB0870F <3 500 kg 
LUB8933A < 3 500 kg 
LUB7872F - 3 510 kg 
LUB8338F -10 000 kg 
LUB0455F > 3 500 kg 
LUBYT49 - 2000 kg 
LUB4677K - 2800 kg 

16.  

Prosimy o potwierdzenie, że szkody 
środowiskowe będą dotyczyły wyłącznie 
zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych  
niezamierzonych przez Ubezpieczającego. 

Zamawiający potwierdza, że szkody 
środowiskowe będą dotyczyły wyłącznie 
zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych, 
niezamierzonych przez Ubezpieczającego. 

17.  

Prosimy o wyznaczenie dla ubezpieczenia 
napowietrznych linii przesyłowych 
odległości/długości do 750 m od obiektu 
objętego ochroną. 

Zamawiający informuje, że 
odległość/długość dla ubezpieczenia 
napowietrznych linii przesyłowych będzie 
wynosić do 750 m od obiektu objętego 
ochroną. 

18.  

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie 
powierzone do użytkowania mieszkańcom, 
jeżeli tak prosimy o wykazanie takiego mienia, 
w szczególności sprzęt elektroniczny przenośny 
poza miejscem ubezpieczenia – użyczony do 
pracy zdalnej                                                                              

Zamawiający informuje, że zgłoszone mienie 
nie jest powierzone do użytkowania 
mieszkańcom. 

19.  

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone 
wysypisko/składowisko śmieci - PSZOK  
 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), ponieważ posiada 
gwarancję bankową która stanowi 
zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w 
wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów 
wykonania zastępczego :decyzji o której 
mowa w art. 26 ust. 2 Ustawy o odpadach 
oraz obowiązku wynikającego z art.  47 ust. 
ww Ustawy.  

20.  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
do 18.12.2020r 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie 
terminu składania ofert na 18.12.2020 r. 

21.  

W oparciu o nowe , aktualne dane szkodowe 
proszę o uzupełnienie szkodowości zgodnie z 
załącznikiem nr 1 

Zamawiający poniżej dołącza do niniejszych 
wyjaśnień aktualne dane szkodowe, które 
zostały sporządzone na podstawie 
zaświadczeń dotychczasowych 
ubezpieczycieli oraz o w oparciu o 
otrzymane przez Zamawiającego decyzje.  

 



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

 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ opisaną powyżej Zamawiający przesunął termin 

składnia ofert na 18.12.2020 r. i dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. 9.11., 10.2. oraz 10.5., które 
otrzymują brzmienie: 

 
9.11. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  
„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. – nie otwierać przed dniem 18.12.2020r., do godz. 11:00” 
 
10.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 18.12.2020 r., o godz. 11:00 
 
10.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r., o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego, ul. M. 

Rataja 6, 23-100 Bychawa. 
 

 
Przebieg ubezpieczeń Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

 

 
 Rodzaj ubezpieczenia 

2015 

Ilość 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne AC  0 0,00 zł 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC  0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne NNW  0 0,00 zł 

RAZEM   0 0,00 zł 

 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

2016 

Ilość 

szkód 

Wysokość 

odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 1 65,30 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne AC  0 0,00 zł 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC  0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne NNW 0 0,00 zł 

RAZEM   1 65,30 zł 

 

 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

2017 

Ilość 

szkód 

Wysokość 

odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 1 4 148,21 zł zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne AC  0 0,00 zł 



5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC  0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne NNW  0 0,00 zł 

RAZEM   1 4 148,21 zł 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

2018 

Ilość 

szkód 

Wysokość 

odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne AC  0 0,00 zł 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC  1 2 500,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne NNW  0 0,00 zł 

RAZEM   1 2 500,00 zł 

 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

2019 

Ilość 
szkód 

Wysokość 
odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 1 2 814,87 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 1* 0,00 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne AC  2 2 172,86 zł 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne OC  2 7 900,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne NNW  0 0,00 zł 

RAZEM   6 12 887,73 zł 

*szkoda odmówiona 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

2020 

Ilość 

szkód 

Wysokość 

odszkodowania 

1. Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00 zł 

2. Odpowiedzialność cywilna 1/1*/1** 1 460,91 zł 

3. Sprzęt elektroniczny  0 0,00 zł 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne  0 0,00 zł 

5. Ubezpieczenia komunikacyjne  0 0,00 zł 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne  0 0,00 zł 

RAZEM   3 1 460,91 zł 

*szkoda odmówiona 
**szkoda odmówiona, założona rezerwa w wysokości 20 572,79 zł 


