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Wrocław, 19.07.2017 r. 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Brzesko oraz 
jednostek organizacyjnych 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ   

NR 69/2017/N/Brzesko 

 
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących 
zmianach w SIWZ: 
 
 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 27.07.2017r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na dzień 27.07.2017r. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

I.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 27.07.2017 r., do godz. 12:00 na adres: 
Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 
 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15.  
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu 
do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na 
kopercie „ Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie 
internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
9.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw 
dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

 
 

2. Zamawiający informuje, że poniższe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk o mienie od ognia o innych żywiołów dotyczy dróg oraz mostów. 

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA O MIENIE OD OGNI A I 
INNYCH ŻYWIOŁÓW - DOTYCZY DRÓG I MOSTÓW  

1. Zakres ubezpieczenia: 

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 
1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli 

pierwotną przyczyną był ogień, 
2. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
3. Eksplozja, 
4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
5. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
6. Huk ponaddźwiękowy, 
7. Powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia 

się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód 
gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów 
lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek 
obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po 
zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk 

8. Deszcz nawalny, 
9. Huragan – wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s, 
10. Grad, 
11. Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 

ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na ubezpieczone mienie, 
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12. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi – nie będące następstwem 
działalności człowieka. 

13. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, 
14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne 

substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na 
skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych 
zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu 
kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich 
bądź wysokich temperatur, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy 
instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z 
eksploatacji, zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także 
zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę 
okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny 
dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, 
okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie  

15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia, 

16. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej 
zdarzeniami. 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

 
Sebastian Pasternak 
 


