
Pyzdry, dnia 23 lutego 2017 r. 

Sprawa nr:  ZP.271.03.2017 

        DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry  
oraz jednostek organizacyjnych 
 

Zamawiający – Gmina Pyzdry , działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  z 2015r. poz. 2164, z późn.zm.) w związku z 

pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 23.02.2017 r. udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyz redukcyjnych w wysokości 100 zł w każdej szkodzie 

w odniesieniu do ubezpieczeń: 
 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tylko w odniesieniu do szkód rzeczowych 

 
Dodatkowo prosimy podać wysokość zastosowanych franszyz w poprzednich latach 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. W poprzednich latach w ryzyku OC brak franszyz, a w 
ubezpieczeniu mienia 250 zł franszyza integralna oraz redukcyjna 
 
 
 
2. Prosimy podać informacje lub złożyć oświadczenie na temat ryzyka:  
 

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  
odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami 
aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej ; 
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie  
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  
2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku 

pracy, w szczególności zapisane w: 
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery? 
3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego– 

Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 
4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 



c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
g) instalacji ciśnieniowych; 
h) urządzeń dźwigowych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 
protokołami. Zamawiający dysponuje informacjami o lokalizacjach wyspecyfikowanych na stronach 39-44  w 
SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. 
Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po 
uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.   
 

 
3. Szkodowość 

 
Prosimy podać przyczyny poszczególnych szkód oraz czy po szkodzie podjęte zostały czynności 
(organizacyjne techniczne, jakie)  w celu wyeliminowania tego typu szkód w przyszłości, 
 

Odpowiedź: 
Szkody z ubezpieczenie OC były w głównej mierze spowodowane administrowaniem i 
zarządzeniem drogami oraz zalaniami budynków. Szkody z ubezpieczenia mienia dotyczyły ognia, 
kradzieży, wandalizmu, przepięcia oraz zalań budynków. 

 
 
 

4. Przedmiot ubezpieczenia OC 
Czy Zamawiający może doprecyzować, że zapis  

 
 
Zakład ubezpieczeń nie ma prawa regresu do pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy 
wyrządzili szkodę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (art. 828 kodeksu cywilnego- prawo regresu 
do pracownika chyba, że umówiono się inaczej). 
 
Zakres odpowiedzialności cywilnej gminy obejmuje również szkody wyrządzone wskutek wykonywania przez 
funkcjonariuszy publicznych zadań z zakresu administracji publicznej. 
Ubezpieczenie z tego tytułu obejmuje: 

a) odpowiedzialność za szkody spowodowane wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji (art.417¹§2 
i§3 k.c.) 

b) odpowiedzialność za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy 
wykonywaniu władzy publicznej przez Gminę oraz przez jednostki organizacyjne Gminy i jej 
pracowników w rozumieniu art.417 k.c.  

 
 
niedotyczy Ubezpieczenia OC  funkcjonariusza. 
 
 

Odpowiedź: 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego – Gminy Pyzdry za szkody wskutek 
wykonywania przez funkcjonariuszy publicznych zadań z zakresu administracji publicznej. 
  
 
5. Przedmiot ubezpieczenia OC 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN dla odpowiedzialności 
cywilnej jednostek OSP z terenu Gminy Pyzdry  oraz odpowiedzialności cywilnej członków OSP za szkody 
powstałe podczas wykonywania zadań / podejmowanych działań w ramach członkostwa w OSP.   



 
 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
6. Przedmiot ubezpieczenia OC 
 
Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z OC pracodawcy zapisu :  
„…oraz ich osób bliskich (także w pojazdach pracowników i ich osób bliskich)” 

 
 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
7. Przedmiot ubezpieczenia OC 
 
Czy zamawiający potwierdza, że dla zapis : 
OC organizatora wycieczek - szkody spowodowane w związku z organizacją i przeprowadzaniem wycieczek 
szkolnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, których organizatorem, bądź współorganizatorem są Gmina 
Pyzdry  a lub jej jednostki organizacyjne. Zakres terytorialny: cały świat z wyjątkiem USA, Kanady. Australii, 
Nowej Zelandii. 

nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w/w zapis nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych 

 

 

 


