
Grójec, dn. 21.07.2014 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   
Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” 
 
Zamawiający: 
Gmina Grójec 
reprezentowana przez 
Burmistrza 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec 
 
 
Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), 
zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców: 
 
 
 
Pytanie 1 
W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy o: 
- prosimy o uzupełnienie ładowności tam gdzie brakuje 
- prosimy o podanie pojemności tam gdzie brakuje 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informacje czy podana wartość pojazdu obejmuje wartość wyposażenia podstawowego i 
dodatkowego.  
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zgodnie z treścią SIWZ podana wartość pojazdu obejmuje wartość wyposażenia podstawowego i 
dodatkowego. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o wyodrębnienie lub podanie sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego pojazdów.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego pojazdów została określona w tabeli z wykazem pojazdów 
w załączniku nr 4 do SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu „szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w 
wyniku zassania do niego wody” 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia zapisu „szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w 
wyniku zassania do niego wody”. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych do wszystkich pojazdów, które mają być 
ubezpieczone w zakresie Auto Casco 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco pojazdu Ford Transit o numerze rejestracyjnym WGR 30XX: 
Caterpillar koparko-ładowarka;  



 
Odpowiedź na pytanie 6 
Pojazd Ford Transit o numerze rejestracyjnym WGR 30XX nie został zgłoszony do ubezpieczenia AC. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco koparko-ładowarki 
Caterpillar. 
 
Pytanie 7 
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: 
„Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku” 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „Ubezpieczenie obejmuje 
również pomoc poszkodowanym w wypadku”. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 9 
Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, 
sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane 
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o zmianę triggerów z act committed na loss occurence ( dot. ubezpieczenia OC), albo możliwość 
składania również oferty OC na triggerze loss occurence 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający informuje, że w SIWZ w ryzyku ubezpieczenia OC wskazany jest trigger loss occurence. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ( dot. OC) odpowiedzialności za szkody w pojazdach 
uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu 
 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ( dot. OC) odpowiedzialności za 
szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli 
tak, prosimy o ich wymienienie 
 
Odpowiedź na pytanie 13 
Od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź. 
 
Pytanie 14 
W związku z rozszerzeniem OC, prosimy o podanie liczby lokatorów oraz mieszkań. 
 
Odpowiedź na pytanie 14 
Na dzień 21.07.2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu administruje 567 lokalami, w których 
zamieszkuje 1527 lokatorów. 
 



Pytanie 15 
Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia płyt warstwowych- dot. budynków należących do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji oraz uzupełnienie wg tabeli nr 2, stanu technicznego budynków mieszkalnych 
należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 
Odpowiedź na pytanie 15 
Dot. budynków należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: przepompownia ścieków Kociszew, SUW 
Kępina -Lewiczyńska, SUW Wola Worowska, SUW Kośmin ściany wykonane są z płyty PW8, konstrukcja 
stalowa, pokrycie papą termozgrzewalną 
SUW Zdrojowa: mury wykonane z pustaków metodą tradycyjną, ocieplenie styropianem, strop żelbetowy, 
pokrycie papą termozgrzewalną.  
Zamawiający nie jest w stanie w przewidywalnym terminie uzupełnić informacji odnośnie stanu technicznego 
budynków mieszkalnych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z OWU wykonawcy, o ile nie zostały one 
wyraźnie włączone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają wyłączenia z OWU wykonawcy, o ile nie zostały one 
wyraźnie włączone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o wprowadzenie w klauzuli czystych strat finansowych poniższych 
wyłączeń odpowiedzialności: 
- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego 
zlecenie lub rachunek) 
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub 
montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, 
nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo 
dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji; 
- wynikające z działalności reklamowej; 
- związane ze stosunkiem pracy; 
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 
 
Odpowiedź na pytanie 17 
W SIWZ nie została określona klauzula czystych strat finansowych. Nie mniej Zamawiający nie wyraża 
zgody na modyfikację treści SIWZ w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
czystych strat finansowych. 
 
Pytanie 18 
Czy zamawiający wyraża zgodą na zmianę definicji, na: 
„szkoda osobowa – strata wynikająca ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej, 
pozostająca w normalnym związku przyczynowym ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia 
„szkoda rzeczowa – strata wynikająca z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomej lub nieruchomości 
osoby trzeciej, pozostająca w normalnym związku przyczynowym z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy 
ruchomej lub nieruchomości” 
„czysta strata finansowa / majątkowa (dalej czysta strata finansowa) – szkoda niewynikająca ze szkody 
rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej” 
„osoba trzecia – każda osoba niebędąca ani Ubezpieczającym, ani Ubezpieczonym” 
 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę definicji. 



 
Pytanie 19 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowaniem 
odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakichkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowaniem 
odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakichkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o informację czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie zapisu: 
,,…z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest 
organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.” 
 
Odpowiedź na pytanie 20 
Zamawiający informuje, że planowane są pokazy sztucznych ogni. Zamawiający nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę w definicji huraganu prędkości wiatru z 13,9m/s na min. 17,5 m/s. 
 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w definicji huraganu prędkości wiatru z 13,9m/s na 
min. 17,5 m/s. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej. 
 
Odpowiedź na pytanie 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej. 
 
Pytanie 23 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
- budynki przeznaczone do rozbiórki 
- pustostany 
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
- budynki wynajmowane, w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia 
i sposobu zabezpieczenia. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony: 
- budynki przeznaczone do rozbiórki 
- pustostany 
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
 
Odpowiedź na pytanie 23 
- budynki przeznaczone do rozbiórki - brak,          
- pustostany - brak, 
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym - Zamawiający nie jest w stanie w przewidywalnym 
terminie uzupełnić przedmiotowej informacji. 
- budynki wynajmowane, w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru – 
brak. 
 
Pytanie 24 
Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, 
substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. 
Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca. 
 
Odpowiedź na pytanie 24 



Zamawiający nie jest w stanie w przewidywalnym terminie określić, czy a jeśli tak, to w których z 
wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, 
paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o podanie informacji jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-2014: 
udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez Zamawiającego w wyniku 
każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) ochrony ubezpieczeniowej w zawartych 
umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód 
powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe, 
 
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający nie został dotknięty powodzią w latach 1997-2014. 
 
Pytanie 26 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź na pytanie 26 
Zgodnie z treścią SIWZ dla ryzyka powodzi określono limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 27 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC: „szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku 
zassania do niego wody”. 
 
Odpowiedź na pytanie 29 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia AC: „szkody powstałe 
wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody”. 
 
Pytanie 30 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC: ,,koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową 
ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 
warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów”. 
 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 
 
 

Zatwierdził: 
 

Burmistrz 
Jacek Stolarski 


