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WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym 
o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 221 000 euro pn. 
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.”, znak 
sprawy 15/2019. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko ognia i wybuchu?   
 
Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko ognia i wybuchu.  
 
Pytanie nr 2 

Wnioskujemy o możliwość  wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, limitu odpowiedzialności na ryzyko ognia i wybuchu w wysokości: 

a. 10.000.000 PLN 
b. 20.000.000 PLN. 

 
Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności: 
1. do czasu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w limicie 10.000 000 zł dla ryzyka 
pożaru; 
2. po wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń detekcji i systemów gaszących 
Zamawiający oczekiwać będzie nielimitowanego pokrycia. Zamawiający oczekuje pokrycia  
w podanych sumach ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający planuje montaż w budynku sortowni, automatycznego sytemu detekcji 
pożaru (czujniki dymu) z powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej i służb ochrony 
mienia? 
 
Odpowiedź  
Zamawiający planuje wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących detekcji  
i powiadomienia psp. 
 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający planuje montaż w budynku sortowni, automatycznych systemów 
gaśniczych (np. tryskacze)? 
 
 



Odpowiedź  

Zamawiający planuje zamontować działka wodne (do ustalenia ręczne czy automatyczne). 
 
Pytanie nr 5 

W jakim terminie jest możliwe zamontowanie w/w systemów? 
 
Odpowiedź  

Zamawiający planuje w ciągu najbliższego roku wprowadzenie w/ w zabezpieczeń. 
 
Pytanie nr 6 
W nawiązaniu i uściśleniu przesłanych pytań, wnioskujemy o potwierdzenie możliwości 
przedstawienia oferty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  
w następujących wariantach: 
a. z limitem odpowiedzialności na ryzyko ognia i wybuchu w wysokości 10.000.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
b. z limitem odpowiedzialności na ryzyko ognia i wybuchu w wysokości 20.000.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Wyżej wymienione limity mogą zostać wprowadzone dopiero po zamontowaniu w budynku 
sortowni, automatycznego sytemu detekcji pożaru (czujniki dymu) z powiadomieniem 
Państwowej Straży Pożarnej i służb ochrony mienia oraz automatycznych systemów 
gaśniczych. 
 
Do czasu montażu powyższych systemów możemy zaproponować limit odpowiedzialności 
na ryzyko ognia i wybuchu w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź  

Zamawiający udzielił odpowiednich informacji w odpowiedzi na pytania 1-5 

 

  

Kierownik Zamawiającego 

Waldemar Kordziński – prezes Zarządu 
Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 


