
Pleśna, 03.12.2021 r. 

 

Numer postępowania: IKOŚ.271.12.2021 

Oferenci 

wszyscy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o nr IKOŚ.271.12.2021 pn. „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 

Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa” 

Odpowiedzi I 

na zapytania w sprawie SWZ 

Szanowni Państwo 
 
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia które Zamawiający otrzymał w dniu 01.12.2021r. 
oraz w dniu 02.12.2021 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 
Treść pytań: 

 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SWZ.  

Odpowiedź 1): Zamawiający potwierdza. 

 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie 

zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.  

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z 

zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:  

 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA  

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które 

uznaje się wyłącznie:  

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,  

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych 

odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony 

przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia 

określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają 

możliwość renegocjacji stawek/składek ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 

14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.  

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy 

ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło 

powyższe. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.  

Odpowiedź 2): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 

mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 

szczególności:  

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. 

zm.);  

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z 

późn. zm.)?  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w 

warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.  

Odpowiedź 3):Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 20 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?  



Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w 

warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.  

Odpowiedź 4):Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 21 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regu larnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?  

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;  

b) sprzętu przeciwpożarowego;  

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  

d) instalacji gazowej;  

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  

g) instalacji ciśnieniowych;  

h) urządzeń dźwigowych.  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w 

warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków. 

Odpowiedź 5): Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 29 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

6. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich 

ryzyk zgodnie z poniższym : 

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko powodzi, deszczu nawalnego, 

zapadania się i osuwania ziemi. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 6): Zamawiający nie wyraża zgody 

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli samolikwidacji szkód.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 5.000 PLN brutto z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ubezpieczone jednostki mają możliwość przystąpienia do samodzielnej i natychmiastowej likwidacji 

drobnych szkód po fakcie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania uszkodzonych przedmiotów 

ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz do sporządzenia protokołu zawierającego informację  o okolicznościach, przyczynach i 

rozmiarach uszkodzeń. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura lub kosztorys dokumentujący rozmiar szkody oraz tytuł własności 

tego mienia przed szkodą.”  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 7): Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wykonania terminu 

oględzin.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„W wypadku szkody Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W  razie 

niedokonania oględzin w w/w terminie, w przypadku szkód których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza 

kwoty 10.000,00 PLN Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy mienia lub jego zakupu / odtworzenia zachowując uszkodzone 

elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z 

dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów 

pozwalających na ustalenie wartości strat. ”  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 8): Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia 

dla nowych lokalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie we wszystkich nowych lokalizacjach Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona rozpoczyna się z dniem 

przyjęcia lokalizacji do użytkowania, pod warunkiem zgłoszenia dane nowej lokalizacji wraz z podaniem wartości mienia, które tam się znajduje w 

terminie 60 dni od daty przyjęcia lokalizacji przez Ubezpieczającego do użytkowania, pod rygorem wygaśnięcia ochrony z tytułu niniejszej 

klauzuli. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku oraz na wystawach, pokazach  i targach. 

Warunkiem odpowiedzialności jest spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczeń określone w umowie ubezpieczenia. 

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w 

wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia mienia A. 

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie: 

1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego, 

2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w 

przypadku zakupu nowych nieruchomości; 



3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub 

wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego. 

 

Limit odpowiedzialności:  

a) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia - dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

b) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia - dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 9): Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

10. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  modyfikacji treści zapisów SIWZ w Załączniku 1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.3. 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, dotyczących miejsca ubezpieczenia zgodnie z poniższym: 

„Siedziby wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Programie oraz Specyfikacji oraz SWZ wraz z Załącznikami/Wykazami do polis 

ubezpieczeniowych i każda lokalizacja na terenie Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa, w której Ubezpieczeni prowadzą 

działalność lub użytkują mienie.  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 10): Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego 

pokrycia mienia A. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„Klauzula automatycznego pokrycia mienia A 

Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku modernizacji, ulepszeń itp. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, bądź od momentu przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z 

powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku. 

Ubezpieczający nie musi w trakcie dane okresu ubezpieczenia informować o zmianach wartości mienia, a jeżeli potrzebne jest potwierdzenie 

ochrony, Ubezpieczyciel wystawi bez składkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli.  

W terminie 30 dni od zakończenia danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę lub polisy rozliczające wzrost wartości 

mienia, wyłącznie jeżeli mienie wzrośnie powyżej 20% sumy ubezpieczenia z początku danego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej 

klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- dla sumy powyżej 20% progu. 

W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w danym okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki zostanie dokonane w 

oparciu o takie same zasady. 

Limit odpowiedzialności:  

a) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczeniajednak nie więcej niż 

20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

b) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż  

3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 11): Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 

2019 r., tj.:  

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i 

przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i 

przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu 

nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.   

Odpowiedź 12):Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 34 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

13. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia 

ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, 

kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym: 

 

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego 

mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.  

Odpowiedź 13):Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w poniższej wysokości: 

1. Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia 

ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów 

akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

Limit wspólny dla klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 



 

 

 

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z 

eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:  

 

a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.  

b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie, 

c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

d) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego? 

e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone 

f) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki? 

Odpowiedź 14): Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 11 załącznika nr 9 do SWZ.Poniżej dodatkowe 

informacje: 

Gmina Zakliczyn  

dot. budynków z poz. 30,31,35 załącznika nr 8a do SWZ – szczegółowe dane znajdują się w kolumnie UWAGI 

Gmina Wojnicz 

dot. Pałac Dąmbskich, budynek Kordegarda i Willa – Wojnicz, Park Miejski ul. Jagiellońska 

a) obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

b) budynki doglądane są w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych 

c) Pałac Dąmbskich oraz budynek Kordegarda mają odłączone wszystkie media. Budynek "Willa" posiada dostęp do wody i prądu. 

d)  Pałac Dąmbskich oraz budynek "Willi" docelowo mają być przeznaczone jako obiekty o działalności kulturalnej. Budynek Kordegarda nie będzie 

przeznaczony do rozbiórki. Obecnie Gmina Wojnicz czyni starania o dofinansowanie rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego w Wojniczu. 

Gmina Szczurowa 

dot. Dom ludowy Kwików, budynek dawnej szkoły filialnej Górka, budynek gospodarczy w Szczurowej ul. Rynek 

Wszystkie wymienione budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Nadzór na tymi budynkami sprawuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej. Wszystkie budynki zlokalizowane są w centrach miejscowości, w terenach oświetlonych. Dom ludowy 

Kwików – prąd i woda,  Szkoła Górka – prąd, budynek gospodarczy w Szczurowej –brak mediów. Żaden z budynków nie jest przeznaczony do 

rozbiórki, Budynkami w Kwikowie i Górce były zainteresowane osoby zamierzające prowadzić w nich działalność gospodarczą, ale pandemia 

pokrzyżowała te plany. W chwili obecnej nie mamy określonych planów na docelowe zagospodarowanie tych budynków. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii 

przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi 

działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia. 

Odpowiedź 15): Zamawiający potwierdza 

 

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, 

środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu 

określenia wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji 

budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji. 

Odpowiedź 16): Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 50 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorn iki retencyjne, 

zapory itp.  

Odpowiedź 17): Zamawiający potwierdza 

 

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp. 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 18): Zamawiający potwierdza 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź 19): Zamawiający potwierdza 

 

20. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 

PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 20):Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuliautomatycznego pokrycia majątku nabytego po 

zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000.000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

21. Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści: 

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada 

za szkody w mieniu spowodowane: 

1) zdarzeniami lub 

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, 

związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  



Odpowiedź 21): Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę wyłączającą skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych.Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ 

 

22. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści: 

„Klauzula sankcji 

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela 

na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych 

wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez 

organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 22):Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę sankcji.Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli przepięć w wyniku 

pośredniego uderzenia pioruna.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, które doprowadziło do uszkodzenia lub 

zniszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku wzbudzonej indukcji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe wskutek nagłego 

wzrostu napięcia w sieci spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w instalacjach elektrycznych w budynkach/budowlach. Warunkiem ochrony jest należyte 

zabezpieczenie mienia poprzez zainstalowaniem odpowiednich ograniczników przepięcia. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalne pracy 

instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe 

w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, czujkach, żarówkach, lampach  i grzejnych urządzeniach elektrycznych. 

Limit odpowiedzialności 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 23):Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna.Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula katastrofy budowlanej 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu    w wyniku katastrofy ubezpieczeniowej. 

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych 

elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty 

określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego. 

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 

1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część 

budynku, awarii instalacji. 

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym 

stanie technicznym. 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone 

z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 

Ochrona nie obejmuje szkód w budynkach: 

a) których wiek przekracza 100 lat. 

b) Nieposiadających protokołu odbioru końcowego 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000 PLN 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedz 24): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych A.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A 

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do 

udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z 

przepisami prawa.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 25): Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych A.  Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SWZ. 

 

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciw 

kradzieżowych A.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A 



Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciw kradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do 

udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z 

przepisami prawa.Klauzula nie dotyczy gotówki.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 26): Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A.  Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjna sprzętu 

elektronicznego.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula likwidacyjna sprzętu elektronicznego 

Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzenia i technicznego/faktycznego zużycia danego środka trwałego, odszkodowanie w przypadku 

szkody częściowej wypłacane jest w wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego 

montażu, kosztów transportu oraz opłat celnych i podobnego rodzaju. Górną granią odpowiedzialności jest ustalona w umowie suma 

ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego.  

W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody uznaje się cenę nabycia nowego sprzętu takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych 

parametrach, z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, kosztów transportu oraz opłat celnych i podobnego rodzaju.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 27): Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli likwidacyjnej sprzętu elektronicznego.  Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjna środków 

trwałych.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula likwidacyjna środków trwałych 

Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzenia i technicznego/faktycznego zużycia danego mienia, w przypadku ubezpieczenia mienia 

według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, bez potrącania wartości 

zużycia technicznego bądź księgowego (amortyzacji/umorzenia). 

Górną granią odpowiedzialności jest ustalona w umowie suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego.  

Zasady te mają zastosowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak również w przypadku szkody całkowitej.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 28): Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli likwidacyjnej sprzętu elektronicznego.  Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli poszukiwania przyczyny 

powstania szkody.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

„Klauzula poszukiwania przyczyny powstania szkody 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie poniesionych kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody tj. wycieków z 

instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 20.000 PLN” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź 29): Zamawiający nie wyraża zgody 

 

30. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK limitu odpowiedzialności dla 

kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczen iem, 

kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym: 

 

Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego 

mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ. 

Odpowiedź 30):  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego w poniższej wysokości:500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów 

zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego 

ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

1. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli pandemicznej w treści:   
a) W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

b) Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie 
określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się 

zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa. 
c) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli. 



Odpowiedź 31):  Zamawiający wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego nie jest udzielenia ochrony za szkody powstałe w 

następstwie wirusem SARS-CoV-2.  

 

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z 

udzielanymi świadczeniami  medycznymi / rehabilitacyjnymi. 

Odpowiedź 32): Zamawiający potwierdza 

 

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł w odniesieniu do szkód 

rzeczowych. 

Odpowiedź 33): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł w odniesieniu do OC  

z tytułu niedostarczenia lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. 

Odpowiedź 34): Zamawiającywyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł w odniesieniu do OC z 

tytułu niedostarczenia lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.  

 

35.Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.12.2021. 

Odpowiedź 35): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

36.Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone zostają linie przesyłowe/ energetyczne? Jeżeli tak, proszę o wyznaczenie odległości do 

750m od granicy terenu, na którym znajduje się ubezpieczany obiekt 

Odpowiedź 36): Zamawiający informuje, iż linie przesyłowe/ energetyczne są przedmiotem ubezpieczenia o ile stanowią 

integralną część budynku/budowli i odległość od granicy terenu na którym znajduje się ubezpieczany obiekt wynosi 500m. 

 

37.Wnioskuję o wprowadzenie limitu na osuwiska w wysokości 3.000.000 zł (limit wspólny dla wszystkich Ubezpieczonych) 

Odpowiedź 37):Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

38.Proszę o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki będące pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, proszę o ich 

wskazanie wraz z podaniem ich wartości 

Odpowiedź 38): Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 28 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

39.Proszę o informację czy wszystkie budynki przeznaczone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie, stosowne do ich aktualnego 

przeznaczenia. Jeżeli nie, proszę o wskazanie budynków nie posiadających takiego zezwolenia wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź 39): Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 19 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

40.W ubezpieczeniu OC zarządcy drogi wnioskuję o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł 

Odpowiedź 40):Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

41.Proszę o potwierdzenie, że w ramach OC zarządcy dróg Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia za szkody powstałe na skutek działania 

siły wyższej lub przyjęcia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka 

Odpowiedź 41):Zamawiający potwierdza. 

 

42.W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego udostępnianego uczniom w ramach nauki zdalnej, wnioskuję o wprowadzenie regresu do 

sprawcy za szkody spowodowane z winy umyślnej 

Odpowiedź 42):Zamawiający udzielił w/w informacji w załączniku nr 1.1 – Program ubezpieczenia – Część I (ubezpieczenie 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – miejsce ubezpieczenie) 

 

43.W przypadku OC z tytułu organizacji imprez masowych proszę o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „odpowiedzialność Ubezpieczycie la za 

szkody z użyciem materiałów pirotechnicznych/ pokazów sztucznych ogni, jedynie pod warunkiem, że pokazy takie przeprowadzane będą przez 

profesjonalne firmy, posiadające stosowne uprawnienia” Dodatkowo wnioskuję o wprowadzenie podlimitu na pokazy sztucznych ogni. Propozycja 

to 500.000 zł. 

Odpowiedź 43):Zamawiający udzielił wyjaśnień w w/w zakresie w pkt 5 załącznika nr 9 do SWZ. 

 

44.W klauzuli przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna proszę o zmianę limitu ze 100% sumy ubezpieczenia na limit odpowiedzialności  

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź 44):Zamawiający udzielił wyjaśnieńw odpowiedzi na pytanie numer23. 

 

45.W klauzuli składowania wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł.  

Odpowiedź 45): Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

46.Proszę o potwierdzenie, że wszystkie ryzyka oraz klauzule obligatoryjne i fakultatywne a w tym ich limity ubezpieczane w systemie pierwszego 

ryzyka są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych. 

Odpowiedź 46): Zamawiający potwierdza. 

 

47.W klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlanych proszę o zmianę zapisu, iż klauzula ta dotyczy tylko prac, które nie wymagają pozwolenia 

na budowę 

Odpowiedź 47): Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż klauzula ubezpieczenia drobnych prac 

budowlanych obowiązuje w niniejszej treści w aktualnej ochronie ubezpieczeniowej.  

 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 



Zatwierdził 

 

/ Józef Knapik / 

Wójt Gminy 

Pleśna 

 


