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Radom, dn. 03.02.2016r. 
BZP.271.1.36.2016.AĆ 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Miasta Radomia oraz składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
ogłoszonego w dniu 29.01.2016r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na 
stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 10643 - 2016).  
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez jednego z Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu 
(pisownia oryginalna): 

 
PYTANIE NR 1: 
Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Radom wystąpiło ryzyko powodzi? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: 
Nie. 
 
PYTANIE NR 2: 
Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią  
i znajdują się w (jeżeli są):  
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów 
wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) 

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku  przelania 
się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów 
przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych 
pasa technicznego. 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:  
Nie. 
 
PYTANIE NR 3: 
Prosimy o zmianę definicji huraganu jako wiatru o prędkości min. 17,5 m/s. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji. 
 
PYTANIE NR 4: 
Prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez Gminę Radom. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: 
Drogi zarządzane przez Gminę Miasta Radomia są administrowane przez Miejski Zarząd Dróg  
i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26 – 600 Radom. 
 
 



 

2  
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 
 

PYTANIE NR 5: 
Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy paragrafu 5 dotyczącego kar umownych gdyż skutkować to 
może odstąpieniem od składania oferty.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 6: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie treści klauzuli dotyczącej wykonywania władzy publicznej w całości 
lub w części w poniższej treści:  
„Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać czystych 
strat finansowych (czyste straty finansowe) 
1. Zakres ubezpieczenia 
Na mocy niniejszej klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność 
Ubezpieczonego za czyste straty finansowe. 
2. Wyłączenia dodatkowe 
(nazwa pytającego) nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej 
odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo 
za szkody: 
a) które zostały objęte lub mogły zostać objęte ochroną poprzez włączenie do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej klauzul 5, 6, 7, 8; OWU wykonawcy 
b) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenielub 
rachunek); 
c) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
d) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie 
projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, 
polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
e) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i 
wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 
f) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 
g) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń 
lub gwarancji; 
h) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym 
kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych 
czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; 
i) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 
j) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty 
możliwości korzystania z nich; 
k) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, 
racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych; 
l) związane ze stosunkiem pracy; 
m) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz 
spółki kapitałowej; 
n) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.” 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 7: 
Czy Gmina zarządza lub administruje  wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7: 
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Wysypisko śmieci jest zarządzane i administrowane przez PPUH RADKOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-
600 Radom. 

 
PYTANIE NR 8: 
W odniesieniu do działu III Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji- 
tabela nr 4 poz. 2 „pozostałe” bardzo prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez 
określenie ”pozostałe” 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8: 
Określenie pozostałe dotyczy środków trwałych, obrotowych, mienia poza KŚT i nisko cennego, 
elementów budynków, budowli i ich infrastruktury. 
 
PYTANIE NR 9: 
W odniesieniu do działu V Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk- tabela nr 6 poz. 
3 „urządzenia telekomunikacyjne” bardzo prosimy o doprecyzowanie co oznacza powyższe określenie. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9: 
Określenie „urządzenia telekomunikacyjne” – zawiera takie urządzenia jak centrale telefoniczne, faxy, 
telefony stacjonarne i komórkowe, itp. 
 
PYTANIE NR 10: 
Prosimy o doprecyzowanie charakteru budynków będących przedmiotem ubezpieczenia działu II 
budynki wyłączone z eksploatacji- czy budynki posiadają zabezpieczenia p.poż.  

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10: 
Zabezpieczeń p.poż nie posiadają budynki wymienione w Dziale II w Tabeli Nr 2:  
poz. 9 – ul. Limanowskiego 29 , poz. 17 – ul. Kilińskiego 20, poz. 28 – ul. Juliusza 18, poz. 37 – Rynek 1, 
poz. 39 Kolberga 19, poz. 40 i 41 – ul. Kilińskiego 29 oraz wymienione w Części II Dział I budynki  
w lokalizacji Rwańska 2/Rynek 15, Rwańska 4/Rynek 14 
 
PYTANIE NR 11: 
Prosimy o zmniejszenie limitu na pojazd zastępczy w AC do 5 dni.  

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 12: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w AC w wysokości 500 zł.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 13: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 15.02.2016r.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert, gdyż Zamawiający może 
przesunąć termin składania ofert tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
 
PYTANIE NR 14: 
Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14: 
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z § 6 
ust. 2 i 3 wzoru umowy. 

 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


