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ul. Marszałka Piłsudskiego 32 

87-865 Izbica Kujawska 
 

GKLP.271.08.2017 
 

 

 

   

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 
 
Zmiana i wyjaśnienie treści SIWZ na: 

Gmina Izbica Kujawska „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.” 
(Nr ogłoszenia: 629229-N-2017 z dnia 07.12.2017 r.) 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak 
sprawy: GKLP.271.10.2017. 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania 

dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 13.12.2017 r.: 

 

1. Zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert tj. punkt 18.13; i 19.1 i 19.5 SIWZ.  
Nowe brzmienie to: 

 

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

18.13 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 
pełna nazwa wykonawcy 

adres 
numer telefonu, faksu  

NIP, REGON  
 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 
– NIE OTWIERAĆ PRZED 05.01.2018 r. godz. 11.30 
 
19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

19.1. Oferty należy składać do dnia 05.01.2018 r. do godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Izbicy 
Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska( sekretariat pokój nr 15 I Piętro. ), 

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia 
(art. 84, ust. 2 Ustawy); 

 

19.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 
87-865 Izbica Kujawska, w sali nr 39 w dniu 05.01.2018 r. o godz. 1130. 

 

 

2. Odpowiedzi na pytania: 

 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których 
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, 

podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w 
zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę 



swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 

świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący 
agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z 

Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a 
osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio 

czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

 

Pytanie nr 2: 
Proszę o informację czy wśród pracowników niemedycznych są rejestratorki? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że wśród pracowników niemedycznych nie są zatrudnione rejestratorki. 
 
 

Pytanie nr 3: 

Czy jest możliwość przełożenia terminu składania ofert do dnia 22.12.2017. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert, stosowna modyfikacja powyżej. 

 

Pytanie nr 4 

Szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010 tak/nie* (liczba i wartość wypłat):  

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy w w/w latach nie wystąpiły szkody powodziowe. 

 

Pytanie nr 5: 

Szkody spowodowane osuwiskami tak/nie* (liczba i wartość wypłat)  

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być składowisko odpadów(zdarzenia losowe): tak/nie* suma 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych 
nie jest ujęte składowisko odpadów. 

  

Pytanie nr 7: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być ośrodek zdrowia (zdarzenia losowe): tak/nie* suma 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest jednostka: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 
Narutowicza 16, 87-865 Izbica Kujawska, REGON: 910935410. 

 

Suma ubezpieczenia wskazana w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być mosty(zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych 

na sumy stałe nie jest ujęte mosty. 



 

Pytanie nr 9: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane i/lub 
zabytkowe, (liczba budynków,) 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela 
budynki. Liczba budynków wskazanych w SIWZ jako nieużytkowane: 4. 

Budynki zabytkowe: 

Remiza OSP, Mchówek, 87-865 Izbica Kujawska 

Budynek 3 Maja po wikliniarni, ul. 3-go Maja 1, 87-865 Izbica Kujawska 

Budynek mieszkalny, Mchówek 13, 87-865 Izbica Kujawska 

Budynek mieszkalny, Mchówek 16, 87-865 Izbica Kujawska 

Dwór z Zespołu dworsko-parkowego w Mchówku, 87-865 Izbica Kujawska 

 

Pytanie nr 10: 

PML ……………. mln zł. ……………………… (prosimy podać lokalizację) 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że PML znajduje się w lokalizacji: Kazimierowo, 87-865 Izbica Kujawska, 

oczyszczalnia ścieków. Suma ubezpieczenia: 5 417 390,33 zł 

 

Pytanie nr 11: 

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy 
p.poż?: tak/nie/brak informacji* …………………………………. ( w przypadku odpowiedzi nie – należy 
wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów) 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada przeglądy wymagane prawem 

oraz spełnia przepisy p.poż. 
 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 

zmiany jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko 

Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej. 

 

 
         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 


