
 

 
 

Ożarów, dnia 02.06.2014r. 
 
 
        Wg właściwości 
 

Znak postępowania: BIII271.7.2014 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia nie przekraczającej kwoty 207.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia            
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury  

 
Pismo zamawiającego 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
poźn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przekazuje treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
PYTANIE 1 
„Czy zamawiający akceptuje zmianę limitu odpowiedzialności str 37; 3.5.2 - obniżenie limitu na 25.000,00zł . 
Zalania w wyniku stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych 
otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 50 000,00 zł” 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 2 
„Czy zamawiający akceptuje zmianę limitu odpowiedzialności str 37; 3.5.5 - obniżenie limitu na 25.000,00zł . 
Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod 
warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 200 m z limitem kwotowym w 
wysokości 50 000,00 zł” 
Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. Jednocześnie dokonuje się modyfikacji 
zapisu w załączniku nr 6 SIWZ. 
 
BYŁO: 
3.5.5 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych 
pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 200 m z limitem kwotowym 
w wysokości 50 000,00 zł, 
JEST: 
3.5.5 Szkody w sieciach, liniach napowietrznych i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych 
pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym), do 200 m z limitem kwotowym 
w wysokości 25 000,00 zł, 
 
PYTANIE 3 
„Czy zamawiający akceptuje zmianę limitu odpowiedzialności str 37; 3.5.8 - obniżenie limitu na 100.000,00zł .” 
Szkody wskutek prac remontowo-budowlanych – limit 200 000,00 zł,” 

Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 4 
„Czy zamawiający akceptuje zmianę limitu odpowiedzialności str 37; 3.5.10 - obniżenie limitu na 50.000,00zł . 
Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty 
użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 100 000,00 zł” 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 5 
„Czy zamawiający akceptuje zmianę limitu odpowiedzialności str 51; 3.4.3 obniżenie limitu na 5.000,00zł  
Kradzież zwykła – limit 10 000,00 zł w systemie za pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia.” 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 

 
PYTANIE 6 
„Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (zamiast integralnej) dla kradzieży zwykłej w 



 

 
 
wysokości 500 zł.” 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 7 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
Prosimy o informację czy klient posiada pojazdy leasingowane? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby” 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pojazdów leasingowych. 
 
PYTANIE 8 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
W odniesieniu do Zielonej Karty proszę o informacją czy obowiązywać ma na terytorium Iranu, Izraela, Maroko, 
Rosji, Tunezji i Turcji?” 
Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający informuje, że „Zielona Karta” dotyczy terytorium krajów, w których jest wymagana. Zatem dotyczy 
m.in. terytorium krajów wymienionych w pytaniu. 
 
PYTANIE 9 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
Prosimy o informację, że Zielona Karta dotyczy pojazdu o następującym numerze rejestracyjnym TOP01YJ” 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający potwierdza Zielona Karta dotyczy pojazdu o nr rej. TOP 01YJ. 
 
PYTANIE 10 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
W SIWZ mamy informację, że Suma ubezpieczenia pojazdów uwzględnia wartość wyposażenia dodatkowego, 
prosimy o informację jakie wyposażenie dodatkowe znajduje się w pojazdach?” 
Odpowiedź na pytanie 10 
Radioodbiorniki, radioodtwarzacze, telefony i radiotelefony, stałe wyposażenie od przewozu osób 

niepełnosprawnych itp. 
 
PYTANIE 11 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdu specjalnego o numerze rejestracyjnym 
TOP01JE” 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 12 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
W odniesieniu do pojazdów o następujących numerach rejestracyjnych proszę o informację jakie rodzaju są to 
pojazdy i jakie jest ich przeznaczenie: 
- TOPC986 
- TOPF732” 

Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający wyjaśnia: 
- TOP C986 – jest to pojazd wykorzystywany przez OSP Ożarów – samochód specjalny pożarniczy 
- TOP F732 – jest to pojazd wykorzystywany przez OSP Prusy – samochód specjalny pożarniczy. 
 
PYTANIE 13 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
W odniesieniu do pojazdu Volkswagen o numerze rejestracyjnym TOPY243 prosimy o podanie modelu pojazdu.” 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający informuje jest to Volkswagen model: C4 1,9TD – pozostałe dane dot. niniejszego pojazdu w 
załączniku nr 13 do treści SIWZ. 
 
PYTANIE 14 
„UBEZPIECZENIA KOMUNIAKCYJNE 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu „ Włączenie kosztów holowania po szkodzie – limit 
odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia”” 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 



 

 
 
PYTANIE 15 
„Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych 
spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, 
prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami 
powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.” 
Odpowiedź na pytanie 15 
Zamawiający informuje, że w okresie od 1997 r. nie wystąpiła w Gminie powódź, która zagrażała zgłoszonym do 
ubezpieczenia lokalizacjom. 
 
PYTANIE 16 
„Jakie są łączne wartości poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeń losowych na pierwsze ryzyko?” 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamawiający na tak zadanie pytanie nie jest w stanie ustalić dokładnych wartości poszczególnych składników 
mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka w ramach poszczególnych limitów. Wprowadzone limity    

są niewielkimi limitami chroniącymi interes Klienta w obszarach, które mogą być narażone na ryzyka 
ewentualnych szkód.   
 
PYTANIE 17 
„Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia?” 
Odpowiedź na pytanie 17 
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w postaci 
gaśnic, hydrantów, systemów alarmowych. W części obiektów znajdują się kraty w oknach na parterze.  
Zabezpieczenia przeciw- pożarowe zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 
 
Dodatkowe informacje szczegółowe: 
Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
- zabezpieczenie przeciw- pożarowe:  
Ilość gaśnic: 4, ilość hydrantów zewnętrznych: 2 
- zabezpieczenia przeciw- kradzieżowe: 

 monitoring wizyjny oraz stróż 
 
Informacje o dodatkowych zabezpieczeniach przeciw-kradzieżowych: 
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Janowicach 
- zabezpieczenia przeciw- kradzieżowe: alarm z systemem alarmującym firmę ochrony mienia; szyby 
antywłamaniowe w oknach na zastępczej Sali gimnastycznej i w kancelarii dyrektora szkoły 
Jednostka: Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie: 
- zabezpieczenia przeciw- kradzieżowe: alarm z systemem alarmującym firmę ochrony mienia 
Jednostka: Szkołą Podstawowa w Pisarach: 
- zabezpieczenia przeciw- kradzieżowe: alarm z systemem alarmującym firmę ochrony mienia 
Jednostka: Przedszkole w Ożarowie 
- zabezpieczenia przeciw- kradzieżowe: alarm z systemem alarmującym firmę ochrony mienia 
 
PYTANIE 18 
„Czy wśród budynków i budowli  zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z 

pianki poliuretanowej lub styropianu – jeśli tak, prosimy o podanie wartości.” 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia nieruchomości, w których ściany lub dach są zbudowane z płyt 
warstwowych wypełnionych pianką poliuretanową lub styropianem.  
 
PYTANIE 19 
„Czy do ubezpieczenia zgłoszone są instalacje i urządzenia podziemne? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.” 
Odpowiedź na pytanie 19 
Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych. Natomiast do 
ubezpieczenia zostały zgłoszone m.in. ujęcia wody, czyli nieruchomości oraz ich aparatura, urządzenia 
przystosowane do wydobywania wody z różnych głębokości ziemi. Załącznik nr 11 do treści SIWZ ustala wartości 
ujęć wody z aparaturą. Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia inne 
składniki majątku, instalacji i urządzeń podziemnych. 
 
PYTANIE 20 
„Czy do ubezpieczenia zgłoszone są oczyszczalnie ścieków? Jeśli tak, jaka jest ich wartość?” 
Odpowiedź na pytanie 20 
Do ubezpieczenia zostały zgłoszone 2 oczyszczalnie ścieków: 
- Oczyszczalnia w Ożarowie o wartości: 3 200 000,00 zł oraz 



 

 
 
- Oczyszczalnia w miejscowości Smiłów o wartości 320 000,00 zł. 
 
PYTANIE 21 
„Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to za mienie, jaka jest 
wartość tego mienia. Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regałach?” 
Odpowiedź na pytanie 21 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu. 
 
PYTANIE 22 
„Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową?” 
Odpowiedź na pytanie 22 
Wszystkie Budynki/budowle posiadają instalację odgromową i zabezpieczenia przeciw przepięciowe. 
 
PYTANIE 23 
„Prosimy o wprowadzenie limitu w Klauzuli przepięć, np. 100.000 zł.” 

Odpowiedź na pytanie 23 
Zamawiający dokonuje pomniejszenia limitu klauzuli przepięć do limitu 200 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje 
zmiany treści SIWZ w niniejszym zakresie w załączniku nr 6. 
 
BYŁO: 
3.5.6 Przepięcia – limit 300 000,00 zł 
JEST: 
3.5.6 Przepięcia – limit 200 000,00 zł 
 
 
PYTANIE 24 
„Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych.” 
Odpowiedź na pytanie 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 

 
PYTANIE 25 
„Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej 
szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie 
przenośnym.” 
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 26 
„Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.” 
Odpowiedź na pytanie 26 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 27 
„Czy na okres 01.07.2014-30.06.2016 roku planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – jakie, 

kiedy?” 
Odpowiedź na pytanie 27 
Zamawiający informuje, że w/w okresie planowane są pojedyncze remonty obiektów gminnych. W najbliższym 
czasie zostanie wyremontowana remiza OSP w miejscowości Jankowice. Prawie wszystkie obiekty Gminy Ożarów 
są już wyremontowane. Dalsze remonty będą dokonywane w miarę zgłaszanych potrzeb i zdolności finansowych 
samorządu. 
 
PYTANIE 28 
„Czy na okres 01.07.2014-30.06.2016 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa 
obiektów istniejących lub nowych.” 
Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający informuje, że w/w okresie planowane są pojedyncze remonty obiektów gminnych. W najbliższym 
czasie zostanie wyremontowana remiza OSP w miejscowości Jankowice. Prawie wszystkie obiekty Gminy Ożarów 
są już wyremontowane. Dalsze remonty będą dokonywane w miarę zgłaszanych potrzeb i zdolności finansowych 
samorządu. 
 
PYTANIE 29 
„Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i 
działających lokalizacji. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.” 



 

 
 
Odpowiedź na pytanie 29 
W najbliższym czasie zostanie wyremontowana remiza OSP w miejscowości Jankowice. Obiekt remizy w 
Jankowicach jest użytkowany. Zamawiający przewiduje się możliwość krótkoterminowego wyłączenia obiektu z 
użytkowania jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał. 
 
PYTANIE 30 
„Czy odśnieżanie dachów na budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia odbywa się własnymi siłami  - czy Gmina 
ma podpisaną umowę z profesjonalną firmą zajmującą się usuwaniem śniegu i lodu.” 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, że wszystkie dachy strome nie ma potrzeby ich odśnieżania – śnieg 
nie zalega. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z profesjonalnej firmy odśnieżającej dachy w 
sytuacjach gdy zajdzie taka nadzwyczajna konieczność. Dotychczas nie zaistniała taka potrzeba. 
 
PYTANIE 31 
„Prosimy o informację czy w obecnym programie ubezpieczeń poziom franszyz i udziałów własnych jest na tym 

samym poziomie, co w dokumentacji przetargowej? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.” 
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający wyjaśnia, że dotychczas w Gminie Ożarów nie funkcjonował kompleksowy program 
ubezpieczeniowy. Dotychczas poszczególne jednostki organizacyjne zawierały ubezpieczenia u różnych 
ubezpieczycieli w różnych okresach. W produktach ubezpieczeniowych miały zastosowanie standardowe franszyzy 
i udziały własne wynikające z OWU poszczególnych ubezpieczycieli. Dla przykładu w ryzyku ubezpieczenia mienia 
od ognia innych zdarzeń losowych były/są obecne franszyzy integralne 300 zł, redukcyjne w wysokości 200-400 
zł; w ryzyku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku były/są obecne franszyzy integralne 400 
zł, redukcyjne 200 zł; w ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia franszyza redukcyjna 100 zł; w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie all risk franszyza redukcyjna 250 zł oraz procentowy udział np. 
10% w każdej szkodzie; w ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej były obecne franszyzy integralne w 
wysokości 500 zł oraz redukcyjne na poziomie 200,00 zł  
 
PYTANIE 32 
„Czy dotychczas Gmina posiadała ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń na warunkach Klauzuli 

ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń?” 
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający informuje, że Gmina dotychczas nie posiadała ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń na 
warunkach Klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń. 
 
PYTANIE 33 
„Czy maszyny zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe? Jakie są to 
zabezpieczenia?” 
Odpowiedź na pytanie 33 
Zamawiający informuje, że maszyny specjalistyczne na oczyszczalniach posiadają zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe. Natomiast ujęcia wody nie posiadają takich zabezpieczeń. 
 
PYTANIE 34 
„Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, 
czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring?” 

Odpowiedź na pytanie 34 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji. Zamawiający jednak nie może 
wykluczyć sytuacji, że jakiś budynek może zostać wyłączony z eksploatacji w przyszłości. Jeśli zostanie wyłączony 
- to wówczas zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony przeciw kradzieżowo  i przeciwpożarowo.  
 
PYTANIE 35 
„Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną 
ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.” 
Odpowiedź na pytanie 35 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia z wyjątkiem OC zarządcy nieruchomości nie obejmuje 
zdarzeń/szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego 
zawodowego ubezpieczenia OC. 
 
PYTANIE 36 
„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca 
nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności 
organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy.” 
Odpowiedź na pytanie 36 
Zamawiający informuje, iż z wyjątkiem OC zarządcy nieruchomości nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności 



 

 
 
cywilnej zawodowej. Dla ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości zostanie wystawiona odrębna polisa. 
 
PYTANIE 37 
„Czy place zabaw, boiska, obiekty sportowe są na stałe monitorowane / chronione? Czy jest to monitoring czy 
ochrona fizyczna?” 
Odpowiedź na pytanie 37 
Place zabaw posiadają monitoring. 
 
PYTANIE 38 
„Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód polegających na utracie, zaginięciu 
mienia.” 
Odpowiedź na pytanie 38 
Zamawiający nie potwierdza powyższego wyłączenia. 
 
PYTANIE 39 

„Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich 
powstania.” 
Odpowiedź na pytanie 39 
Zamawiający dookreśla przyczyny szkód większych rozmiarów: 
- szkoda z dnia 29.11.2012 – odszkodowanie 6 276,36 zł – opis szkody: uszkodzenie pojazdu na skutek 
nieprawidłowo zabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. 
- szkoda z dnia 09.09.2014 – odszkodowanie 12 500,00 zł – opis szkody: jest to szkoda osobowa – uraz nogi. 
 
PYTANIE 40 
„Czy dotychczas Gmina posiadała ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg?” 
Odpowiedź na pytanie 40 
Zamawiający informuje, że Gmina dotychczas posiadała ubezpieczenie OC zarządcy dróg. 
 
PYTANIE 41 
„Prosimy o potwierdzenie, ze w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i 

szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi? Jeżeli nie – prosimy o uzupełnienie szkodowości.” 
Odpowiedź na pytanie 41 
Zamawiający informuje, że w ramach przebiegu szkodowego zostały ujęte wszystkie odszkodowania związane z 
odpowiedzialnością cywilną za drogi. Omyłkowo w zestawieniu nie została ujęta 1 szkoda, z której nie wypłacono 
odszkodowania. Szkoda miała miejsce dnia 30.11.2012r. – została zgłoszona, nieznana jest wysokość roszczenia, 
nieznana jest również przyczyna szkody, szkoda została odmówiona, nie ma rezerw na szkodę. Sprawa wg 
zaświadczenia Ubezpieczyciela została zakończona.  
 
PYTANIE 42 
„Czy Zamawiający dopuszcza poniższą definicję aktów terroryzmu? 
Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej 
osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z 
taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z 
zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części. 
Zakresem pokrycia nie są objęte: 

a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), 
b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez 
zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w 
korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub 
radioaktywnych, 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku aktu 
terroryzmu jest ograniczona do kwoty na jedno i wszystkie zdarzenia, określonej zgodnie z SIWZ.” 
Odpowiedź na pytanie 42 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. Obowiązują zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE 43 
„Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla aktów 
terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała:  
a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), 
b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez 



 

 
 
zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w 
korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub 
radioaktywnych.” 
Odpowiedź na pytanie 43 
Zamawiający nie może potwierdzić intencji braku ochrony w  zakresie ubezpieczenia i limicie dla aktów 
terroryzmu w przypadkach wymienionych w punktach a i b pytania 43.  
 
PYTANIE 44 
„Jaki produkt ma być objęty ochroną w zakresie ubezpieczenia OC za szkody wynikające z dostarczenia 
wadliwego produktu ?” 
Odpowiedź na pytanie 44 
Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczenie OC za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu 
mają być objęte m.in. produkty spożywcze przygotowywane przez szkoły w stołówkach, woda dostarczana do 
odbiorców.  
 

PYTANIE 45 
„Czy zakres działalności Zamawiającego związany z gospodarowaniem odpadami obejmuje również działalność 
polegającą na składowaniu odpadów ?   
Czy na terenie Gminy znajduje się składowisko odpadów ?” 
Odpowiedź na pytanie 45 
Zamawiający informuje, że zakres działalności związanej z gospodarowaniem odpadami nie obejmuje działalności 
polegającej na składowaniu odpadów. Na terenie gminy znajduje się zamknięte i zrekultywowane składowisko 
odpadów w Julianowie. Odpady komunalne wywożone są do regionalnego RIPOK-a znajdującego się w 
Jańczycach na terenie gminy Baćkowice. 
 
PYTANIE 46 
„Jakie są roczne przychody MZGKiM w Ożarowie z tytułu zarządzania nieruchomościami  na zlecenie?  
   Ile osób jest zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości ?” 
Odpowiedź na pytanie 46 
Zamawiający informuje, że nie posiada dochodów, czy też przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami. 

Jednym przychodem są opłaty czynszowe. W MZGKiM 1 osoba zajmuje się czynnościami zarządcy nieruchomości. 
 
PYTANIE 47 
„Prosimy o udostępnienie wykazu nieruchomości będących w administrowaniu MZGKiM wraz z podaniem 
    następujących informacji:  
  - daty budowy nieruchomości , daty remontu, ilość lokali mieszkalnych, ilość lokali użytkowych,  
  - wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów” 
Odpowiedź na pytanie 47 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przedstawia tabelaryczne zestawienie ilości lokali mieszkalnych oraz lokali 
użytkowych w poszczególnych nieruchomościach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie 
zgromadzić szczegółowych danych na temat wszystkich przeprowadzonych remontów w lokalizacjach zgłoszonych 
do ubezpieczenia. Dla potencjalnych wykonawców dostępne są do wglądu w siedzibach poszczególnych jednostek 
organizacyjnych szczegółowe książki obiektów, w których przechowywana jest dokumentacja techniczno-
remontowa.  Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłasza obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz 
pustostanów. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza sytuacji, że w przyszłości obiekty mogą zostać wyłączone z 

eksploatacji. 

Lp. 
Przedmiot 

ubezpieczenia 
Adres, lokalizacja 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

Liczba lokali 
użytkowych 

Rok budowy 
 

1 
Budynek mieszkalno - 
usługowy 

Jakubowice 1 1 (filia biblioteki) 1983 

2 Budynek mieszkalny ul. Jasna 1, Ożarów 4 - 1927 

3 Budynek mieszkalny ul. Wysoka 29, Ożarów 5 - 1932 

4 Budynek mieszkalny ul. Cicha 3 (8) 3 -   

5 Budynek mieszkalny ul. Ogrodowa 3 3 - 1933 

6 Budynek mieszkalny ul. Parkowa 3 - 1924 

7 Budynek mieszkalny Janików 3 - 1919 

8 Budynek mieszkalny ul. Długa 3 1 - 1932 

9 
Budynek gospod.magaz. 
(3 szt.) 

  - -   



 

 
 

10 
Budynek usługowy 
biurowiec ZGKiM 

baza ZGKiM - - 1975 

11 Budynek - portiernia baza ZGKiM - -   

12 Budynek mieszkalny ul. Stodolna 3 22 2 (dwa zakłady 

fryzjerskie) 
1992 

13 Budynek mieszkalny ul. Czachowskiego 6A 8 - 1994 

14 
Budynek mieszkalny 
(dom nauczyciela) 

ul. Spacerowa 2 - 1976 

15 Budynek mieszkalny ul. Mazurkiewicza 4 3 - 1941 

 
PYTANIE 48 
„Prosimy o potwierdzenie , że w zakresie czynności opisanych w Klauzuli wykonywania władzy publicznej 
     do  Zamawiającego nie były zgłaszane roszczenia  jak również nie były wypłacone odszkodowania,  

     W przeciwnym  razie prosimy o podanie  informacji na temat  tych roszczeń.” 
Odpowiedź na pytanie 48 
Zamawiający potwierdza, że nie były zgłaszane roszczenia opisane w Klauzuli wykonywania władzy publicznej. Nie 
były również wypłacane odszkodowania w tym zakresie. 
 
PYTANIE 49 
„W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o: 
  -przedstawienie wykazu planowanych imprez 
  -dopisanie zastrzeżenia: „”ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność  za szkody powstałe w związku  
   z organizowaniem pokazów pirotechnicznych , pod warunkiem, ze pokazy są organizowane przez 
    podmioty profesjonalnie zajmujące się  taką działalnością.” 
Odpowiedź na pytanie 49 
Zamawiający nie posiada w swojej siedzibie stałego wykazu imprez. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 
każdym roku organizowane są imprezy o charakterze lokalnym typu dożynki, Dni Ożarowa, święto kwitnącej wiśni 
w Nowem oraz uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych.  

Zamawiający nie wyklucza możliwości organizacji tego typu imprez w przyszłości (pokazów pirotechnicznych). jeśli 
będą organizowane to przez profesjonalną firmę zewnętrzną, w stosunku do której Ubezpieczyciel będzie miała 
prawo regresu. 
 
PYTANIE 50 
„Prosimy o informację czy podana szkodowość uwzględnia wysokość franszyz (czy podane kwoty 
   odszkodowań zostały pomniejszone o wysokość franszyz ) ? Jeśli tak, to jaka była ich wysokość  
    i czy były to franszyzy redukcyjne ?” 
Odpowiedź na pytanie 50 
Zamawiający informuje, że w zaświadczeniu o przebiegu szkodowym nie ma informacji o tym, czy odszkodowania 
zostały pomniejszone o wysokość franszyz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w produkcie ubezpieczyciela 
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej była obecna franszyza integralna w wysokości 500 zł. Zatem 
zgodnie z działaniem franszyzy integralnej odszkodowanie jest w pełnej wysokości. Natomiast w produkcie 
ubezpieczenia mienia od ognia wg OWU ubezpieczyciela obowiązuje również franszyza integralna w wysokości 
400 zł. Zatem odszkodowanie zostało wypłacone w pełnej wysokości. 
 

PYTANIE 51 
„Jaka była przyczyna szkody z tytułu OC zarządcy nieruchomości z września 2012 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 51 
Szkoda z dnia 09.09.2014 – odszkodowanie 12 500,00 zł – opis szkody: jest to szkoda osobowa – uraz nogi. 
 
PYTANIE 52 
„Jaka była przyczyna i miejsce powstania szkody w mieniu z listopada 2012 roku?” 
Odpowiedź na pytanie 52 
Szkoda z dnia 29.11.2012 – odszkodowanie 6 276,36 zł – opis szkody: uszkodzenie pojazdu na skutek 
nieprawidłowo zabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. 
 
PYTANIE 53 
„Prosimy o informację, czy podana w SIWZ szkodowość nie uległa zmianie od 22.04.2014 roku.” 
Odpowiedź na pytanie 53 
Zamawiający informuje, że szkodowość nie uległa zmianie. 

 
PYTANIE 54 



 

 
 
„Czy aktualny zakres ubezpieczenia i poziom franszyz/udziałów własnych jest taki sam jak w SIWZ, jeśli  
     nie to prosimy o wskazanie różnic.” 
Odpowiedź na pytanie 54 
Zamawiający wyjaśnia, że dotychczas w Gminie Ożarów nie funkcjonował kompleksowy program 
ubezpieczeniowy. Dotychczas poszczególne jednostki organizacyjne zawierały ubezpieczenia u różnych 
ubezpieczycieli w różnych okresach. W produktach ubezpieczeniowych miały zastosowanie standardowe franszyzy 
i udziały własne wynikające z OWU poszczególnych ubezpieczycieli. Dla przykładu w ryzyku ubezpieczenia mienia 
od ognia innych zdarzeń losowych były/są obecne franszyzy integralne 300 zł, redukcyjne w wysokości 200-400 
zł; w ryzyku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku były/są obecne franszyzy integralne 400 
zł, redukcyjne 200 zł; w ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia franszyza redukcyjna 100 zł; w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie all risk franszyza redukcyjna 250 zł oraz procentowy udział np. 
10% w każdej szkodzie; w ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej były obecne franszyzy integralne w 
wysokości 500 zł oraz redukcyjne na poziomie 200,00 zł  
 
PYTANIE 55 

" Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej: 
    -dla odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe  w wysokości 10% szkody, nie mniej 
     niż 1.000,00 PLN. 
   -dla szkód w środowisku w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN” 
Odpowiedź na pytanie 55 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. Jednocześnie zamawiający 
informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w punkcie 5.2. punktu E załącznika nr 6  SIWZ dopuszcza się możliwość 
wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niż 1 000,00 zł. 
 
PYTANIE 56 
„W treści Klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia (Klauzula fakultatywna w ubezpieczeniu OC) prosimy  
    o wprowadzenie zapisu, że suma ubezpieczenia zostanie odtworzona na wniosek Ubezpieczającego,  za 
    opłatą dodatkowej składki.” 
Odpowiedź na pytanie 56 
Zamawiający potwierdza, że za suma ubezpieczenia zostanie odtworzona na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą 

dodatkowej składki. Składka za dodatkowe limity po ich wyczerpaniu zostanie naliczona na bazie składki 
przetargowej.  
 
PYTANIE 57 
„Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych 
     spowodowane powodzią w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały  
     miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania 
      wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość  
     poniesionych szkód.” 
Odpowiedź na pytanie 57 
Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia nie występowała powódź jak również 
podnoszenie wód gruntowych. 
 
PYTANIE 58 
„Czy wśród zgłoszonego mienia jest mienie leżące w strefie wysokiego zagrożenia powodzią  i/lub  

     podtopieniami ?  Czy obiekty: oczyszczalnie i ujęcia wody były dotknięte szkodami zalaniowymi ?” 
Odpowiedź na pytanie 58 
Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenie mienia leżącego w strefie wysokiego zagrożenia 
powodzią i/lub podtopieniami. Obiekty: oczyszczalnie i ujęcia wody nie były dotknięte szkodami zalaniowymi. 
 
PYTANIE 59 
„Wnioskujemy o zmianę wartości zgłoszenia sumy ubezpieczenia na rzeczywistą dla budynków  
      wzniesionych w latach  20/30/40 ubiegłego wieku oraz starszych , chyba że był wykonywany remont  
      generalny w okresie ostatnich 10 lat.” 
Odpowiedź na pytanie 59 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w wartości. 
 
PYTANIE 60 
„W odniesieniu do budynków z elementami drewnianymi w konstrukcji prosimy o wprowadzenie franszyzy  
      redukcyjnej dla ryzyk pożar/wybuch/dym/sadza 2% szkody min. 1000 zł” 
Odpowiedź na pytanie 60 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
PYTANIE 61 



 

 
 
„W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy  o akceptację wyłączenia: „Poza  
     ochrona pozostają obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny”.  
     W jaki sposób zabezpieczone są obiekty wyłączone z eksploatacji :  czy  stały dozór, alarm, odcięte  
      media (prąd, gaz)?” 
Odpowiedź na pytanie 61 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji. Nie może jednak wykluczyć, że 
któreś ze składników mienia zostaną wyłączone w przyszłości z eksploatacji. Jeśli zostaną wyłączone – wówczas 
zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone przeciwkradzieżowo i przeciwpożarowo. Aktualnie w Gminie nie ma 
obiektów w złym stanie technicznym. W prawie wszystkich obiektach zostały przeprowadzone remonty. 
 
PYTANIE 62 
„Prosimy o zmianę  treści definicji ryzyka zapadania się ziemi na następującą: 
      „za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi  
      powstałe w sposób naturalny, nie związane z działalnością człowieka „” 
Odpowiedź na pytanie 62  

Obowiązuje treść definicji podana w SIWZ. Zamawiający dopuszcza inną treść definicji pod warunkiem, że nie 
będzie ona pogarszała zakresu oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej. 
 
PYTANIE 63 
„Prosimy o uzupełnienie treści definicji aktów terrorystycznych poprzez dopisanie zdania: „ Z zakresu  
     odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
    - skażenia biologicznego lub chemicznego 
   - działań chuligańskich i hackerów komputerowych” 
Odpowiedź na pytanie 63 
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany w treści SIWZ. 
 
PYTANIE 64 
„Prosimy o informacje dodatkowe na temat księgozbiorów, tj: 
      -w jakiej  wartości są zgłaszane do ubezpieczenia ? 
      -czy w ramach pozycji księgozbiory  znajdują się :przedmioty cenne/zabytkowe/o wysokiej jednostkowej    

       wartości ? Jeśli tak, to jakie są wartości najdroższych pozycji ?  
      -w jaki sposób są przechowywane/zabezpieczone?” 
Odpowiedź na pytanie 64 
Księgozbiory zgłoszone są do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto. Nie znajdują się wśród nich przedmioty 
zabytkowe, cenne lub o wysokiej wartości jednostkowej. Księgozbiory przechowywane są w szkolnych 
bibliotekach w zamykanych pomieszczeniach lub w obiektach, lokalizacjach Gminnej Biblioteki Publicznej – w jej 
siedzibie głównej i filiach.  
  
PYTANIE 65 
„Prosimy o uzupełnienie treści Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo-budowlanych  
      poprzez dopisanie w punkcie b.  zdania o treści jak niżej: 
„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu będącym, przedmiotem robót budowlano-montażowych pod 
warunkiem, że prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy , 
a obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.”” 
Odpowiedź na pytanie 65 

Obowiązuje treść klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo-budowlanych podana w SIWZ. 
 
PYTANIE 66 
„Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy 
teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? 
Prosimy o informację dotyczącą prac budowlano-remontowych, jakie zamierza podejmować Ubezpieczający w 
okresie ubezpieczenia. Jakiego typu  prace są planowane?” 
Odpowiedź na pytanie 66 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie w jednym z wcześniejszych pytań. 
 
PYTANIE 67 
„Prosimy o uzupełnienie treści Klauzuli lokalizacji  poprzez dopisanie zdania: 
Warunkiem objęcia ochroną każdej nowej lokalizacji jest spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczeń p.poż i 
przeciwkradzieżowych  określonych w OWU.” 
Odpowiedź na pytanie 67 
Obowiązuje treść klauzuli lokalizacji podana w SIWZ. 
 
PYTANIE 68 
„Prosimy o informację czy wśród budynków/budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki/budowle wpisane 



 

 
 
do rejestru zabytków i pod opieką konserwatora zabytków . Jeśli tak, to które pozycje z wykazu?” 
Odpowiedź na pytanie 68 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków. 
 
PYTANIE 69 
„W którym roku zostały wybudowane zgłaszane do ubezpieczenia Oczyszczalnie ? 
      Czy w Oczyszczalniach występują instalacje biogazu oraz silniki gazowe ? Jeśli tak, to czy jest  
      zainstalowany system detekcji par wybuchowych lub inne zabezpieczenia przeciwwybuchowe ? 
      Czy występuje proces suszenia osadów ? Jeśli tak, to czy jest zainstalowany system detekcji par 
      wybuchowych lub inne zabezpieczenia przeciwwybuchowe ?” 
Odpowiedź na pytanie 69 
Miejska oczyszczalnia ścieków o Ożarowie rok budowy 1983 modernizacja w latach 1993 i 2005. Oczyszczalnia 
ścieków w Smiłowie rok budowy 2000. Oczyszczalnie nie posiadają instalacji do odzysku biogazu i nie następują w 
nich procesy suszenia odpadów.  
 

PYTANIE 70 
„Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian 
      i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu?” 
Odpowiedź na pytanie 70 
Nie ma budynków o takiej konstrukcji. 
 
PYTANIE 71 
„Jakiego rodzaju sprzęt elektroniczny specjalistyczny sterowany komputerowo jest zgłaszany do  
     ubezpieczenia ? jaka jest jego wartość, z którego roku ? Prosimy o udostępnienie  wykazu  
     wartościowego tego sprzętu” 
Odpowiedź na pytanie 71 
Zamawiający informuje, że 3 przepompownie ścieków i ujęcia wody posiadające zestawy hydroforowe (5 ujęć) 
wyposażenie są w specjalistyczny sterowany komputerowo sprzęt. 
 
PYTANIE 72 

„Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do 
       ubezpieczenia, tj: 

1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 
występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest 
potwierdzone stosownymi protokółami ? 
 

2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, 
wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu 
technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 
normach technicznych oraz według wskazań producenta ? 

 
3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub 

objętej pożarem i są należycie oznakowane ? 
 

4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z 
obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom 
stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku ? 
 

5. Czy materiały niebezpieczne pożarowo *) przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym 
do tego celu ? 
 

6. Czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu i jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu 
znajdują się z dala od materiałów palnych – min.5,0 m ? 

 
7. Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, 

zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac,  
               np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli ? 
 

8. Czy bezpośrednio przy budynkach składuje się materiały palne ? 
 

9. Czy minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się 
nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, 
innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kV  i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów 
odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m, ? 



 

 
 
 

10. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia ? 

 
*) Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje 

właściwości fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f)  materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia.” 

 
Odpowiedź na pytanie 72 
 
Sugestia odpowiedzi: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytania informuje: 
Ad. 1.) Zamawiający potwierdza: TAK (są stosowne protokoły). 
Ad. 2.) Zamawiający potwierdza: TAK. 
Ad. 3.) Zamawiający potwierdza: TAK. 
Ad. 4.) Zamawiający potwierdza: TAK. 
Ad. 5.) Zamawiający potwierdza: TAK. 
Ad. 6.) Zamawiający potwierdza: TAK. 
Ad. 7.) Zamawiający potwierdza: TAK. Osoby wykonujące tego typu i podobne prace są zgodnie z przepisami 
szkolone z przepisów BHP oraz są instruowane o niebezpieczeństwach wynikających z charakteru wykonywanych 
prac. 
Ad. 8.) Wg posiadanej wiedzy o mieniu i jego lokalizacjach Zamawiający informuje, że mienie tego typu nie jest 
składowane bezp. przy budynkach 
Ad. 9.) Wg posiadanej wiedzy o mieniu i jego lokalizacjach Zamawiający może potwierdzić, że wymogi 
odległościowe są zachowane. 
Ad. 10.) Zamawiający potwierdza, że użytkowane obiekty otrzymały pozwolenie na użytkowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 

 
                             z poważaniem 
 
   Burmistrz Ożarowa 
  /-/ Marcin Majcher 


