
Gmina Rewal  w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72 - 344 Rewal 
 

Pismo: ID.271.22.07.2012                                                                                 Rewal dnia: 2012-12-12 
 

 WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – 
dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
„Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz z podległymi jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi”  
 

Treść zapytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie 
Specyfikacji o dodatkowe dane lub udzielenie odpowiedzi na pytania, jak niżej: 

 
1. Czy informacje dotyczące wysokości wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami 

własnymi, pokrycia aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz środków własnych 
mogą być złożone w formie oświadczenia (str.7 SIWZ)? 
 

Ad.1. Zamawiający oznajmia, iż informacje dotyczące pokrycia marginesu wypłacalności środkami 
własnymi, pokrycia   aktywami   rezerw  techniczno-ubezpieczeniowych   oraz   środków własnych w 
wysokości co najmniej 100% kapitału gwarancyjnego winny być przedstawione w formie części 
sprawozdania finansowego lub w formie oświadczenia woli osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
notarialnie.  
 
2. Prosimy o przyjęcie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych następujących 

przedmiotów ubezpieczenia: niskocennych składników majątku, mienia osób trzecich i środków 
obrotowych według systemu ubezpieczenia sum stałych. 

 
Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych następujących przedmiotów ubezpieczenia: niskocennych składników majątku, mienia osób 
trzecich i środków obrotowych według systemu ubezpieczenia sum stałych.  
 

3. Prosimy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przedmiocie 
ubezpieczenia budynki i budowle określenie sumy ubezpieczenia. 



Ad.3. Zamawiający informuje, iż sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych w przedmiocie ubezpieczenia budynki i budowle zostały określone w 
zaktualizowanym wykazie budynków i budowli w Załączniku Nr 10 do SIWZ w pozycji wartości, który 
stanowi załącznik do pytań Wykonawców. Zamawiający jednocześnie informuje że ogólną wartość 
wszystkich budynków i budowli określona została w wysokości 158 623 265,65 zł (w przedmiotowym) 
załączniku i jednocześnie stanowi uzupełnienie wartości formularza ofertowego str. 34 SIWZ w 
pozycji budynki i budowle w  „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie 
jednostki organizacyjne” należy przyjąć sumę Ubezpieczenia w wysokości 158 623 265,65 zł. 
 
4. Prosimy o udostępnienie wykazu ubezpieczanego sprzętu z danymi identyfikacyjnymi, 

zawierający nazwę, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny albo inwentarzowy oraz wykaz 
oprogramowania. 
 
Ad.4. Zamawiający poniżej przedstawia zestawienia, którym na obecną chwilę dysponuje.  

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny  484 054,46 

2. Sprzęt elektroniczny przenośny 227 302,00 

3. Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 40 000,00 

4. Koszty odtworzenia danych 50 000,00  

 
Zamawiający jednocześnie informujemy że powyższe wartości zmieniają wartości zamieszczone 
w SIWZ w pkt.4 na stronie 18 a także wartości formularza ofertowego str. 34 SIWZ w pozycji: 
„Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) - wszystkie jednostki organizacyjne” 
zastępując dotychczasowe wartości.   
Szczegółowy wykaz zostanie sporządzony po dokonanej inwentaryzacji przez Zamawiającego. 
 

5. Czy w ubezpieczanym majątku Gminy Rewal występują pustostany, jeśli tak proszę o ich 
wskazanie oraz określenie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich ? 

Ad.5. Budynki czasowo wyłączone z eksploatacji: 

Lokale mieszkalne wyłączone z eksploatacji:  
 - Śliwin, Al. Lipowa 13/3 – przeznaczony do remontu, wyłączony z eksploatacji od marca 2012r.  
 - Pogorzelica, W. Polskiego 17 – Chemik – przeznaczony do remontu, objęty pracami budowlanymi   
 - Rewal, Warszawska 25/5 – przeznaczony do sprzedaży, wyłączony z eksploatacji od listopada 
2012r.  
Budynki zamknięte na zamki wielozastawkowe, od godz. 22 do 06, chroniony przez agencje ochrony. 

Wartość określona w Załączniku Nr 10 do SIWZ. Trwale wyłączone z eksploatacji bądź do chwili 

zakończenia remontu lub sprzedaży. W lokalach mieszkalnych wyłączonych z użytkowania zostały 

odłączone media.  

 

6. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie podlimtu na następujące 
rozszerzenia: 
1) OC placówek oświatowych – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

500 000,00 zł; 
2) OC administrowania zejściami na plaże i molami - limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia 500 000,00 zł; 
3) OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy włącznie  - limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00 zł; 



 
Ad.6. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimtu na następujące rozszerzenia: 

1) OC placówek oświatowych – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
500 000,00 zł; 

2) OC administrowania zejściami na plaże i molami - limit odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia 500 000,00 zł; 

3) OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy włącznie  - limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00 zł; 

 
 
7. W ubezpieczeniu Assistance pojazdów mechanicznych prosimy o potwierdzenie, że  pomoc 

poszkodowanym w wypadku nie obejmuje pomocy medycznej. 
 

Ad.7. Zamawiający potwierdza, iż pomoc poszkodowanym w wypadku nie obejmuje pomocy 
medycznej. 
 
8. W załączniku nr 9 – wykaz pojazdów Gminy Rewal prosimy o: 

1) Określenie zakresu ubezpieczenia dla pozycji: 15, 16 i 23; 
2) Określenie liczby miejsc dla pozycji: 15, 19, 20, 21 i 22; 
3) Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ASS pojazdu z pozycji 9 z uwagi na wiek pojazdu 

(powyżej 10 lat) 
 

 
Ad. 8. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ASS pojazdu z pozycji 9 z 
uwagi na wiek pojazdu (powyżej 10 lat), w załączeniu Zamawiający  przekazuje uzupełniony 
wykaz pojazdów Gminy Rewal - stanowiący zał. Nr. 9 do SIWZ 
Załączony do niniejszej odpowiedzi.  
 
 

9. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w klauzuli nr 10 – Klauzula ochrony podczas prac 
remontowych limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
w wysokości 200 000,00 zł. 

 
Ad.9. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli nr 10 – Klauzula ochrony podczas prac 
remontowych limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 
wysokości 200 000,00 zł. 
 

10. Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia do wysokości 100 000,00 zł w klauzuli nr 18 – Klauzula 
ubezpieczonych kosztów dodatkowych w następujących  
podpunktach: 
18.1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie 
straży pożarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego 
rachunków  
oraz  
18.2. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami 
usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do 
użytku. 

 
Ad.10. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu  w wysokości 10% wartości szkody objętej 
zakresem Ubezpieczenia w podpunktach: 



18.1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży 
pożarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków  
oraz  
18.2. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami 
usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do 
użytku. 
 

11. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli nr 24 – Klauzula okolicznościowa do klauzul 
fakultatywnych. 

Ad.11. Zamawiający informuje, iż odstępuje od zastosowania w programie ubezpieczeniowym 
Klauzuli okolicznościowej. Tym samym powyższa klauzula zostaje wykreślona z katalogu klauzul 
obligatoryjnych w SIWZ.  

12. Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia do wysokości 200 000,00 zł w klauzuli nr 26 – Klauzula przezornej sumy 
ubezpieczenia.  

  
Ad.12. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia do wysokości 200 000,00 zł w klauzuli nr 26 – Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia.  
 
13. Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia do wysokości 20 000,00 zł w klauzuli nr 31 – Klauzula ubezpieczenia od 
dewastacji/wandalizmu. 

 
Ad.13. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości 20 000,00 zł w klauzuli nr 31 – Klauzula 
ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu. 
 
14. Prosimy o wprowadzenie (w związku z nieprzestrzeganiem przez Zamawiającego terminów 

płatności składki) płatności jednorazowej za ubezpieczenia majątkowe w terminie 21 dni od dnia 
sporządzenia polis lub maksymalnie na dwie raty. W przypadku braku zgody na płatność 
jednorazową prosimy o zmianę terminu płatności I raty na 31 stycznia 2013 r. (a nie 29.03.2013 
r.).  

 
Ad.14. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności jednorazowej za ubezpieczenia 
majątkowe w terminie 21 dni od dnia sporządzenia polis lub maksymalnie na dwie raty. Zamawiający 
nie wyraża zgodę na przesunięcie I raty składki z 29.03.2013 r. na 31.01.2013 r.  
 
Załączniki: 

1. Załącznik Nr 9 do SIWZ – „Wykaz pojazdów Gminy Rewal” 

2. Załącznik Nr 10 do SIWZ – „Wykaz budynków i budowli” Gminy Rewal. 

 

 

Za Zamawiającego 
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych 
Tomasz Bartkowski 

 


