
Augustów, dnia 02-07-2015 r. 
Zamawiający: 
Powiat Augustowski 
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów 

Uczestnicy postępowania 
(wszyscy) 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego (znak sprawy: OP.272.3.2015) 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o otrzymanych 
wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych  na nie wyjaśnieniach do SIWZ: 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU  AUGUSTOWSKIEGO” 
 
PYTANIE 1 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że  wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia 

 
PYTANIE 2 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane 
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo 
pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, iż jest taki stan na chwilą obecną 

 
PYTANIE 3 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem 
(np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)? W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości 
jednostkowej. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje,  iż do ubezpieczenia  nie zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie 
w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną). 

 
PYTANIE 4 
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie 
ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, ze nie posiada wiedzy w tym zakresie przez ostatnich 20 lat. 

 
PYTANIE 5 
W klauzulach obligatoryjnych dla ryzyka dewastacji prosimy o obniżenie wysokości limitu do 50 000 zł 
na wszystkie zdarzenia i wprowadzenie limitu 10 000 zł na jedno zdarzenie oraz wprowadzenie dla 
graffiti limitu na jedno zdarzenie w wysokości 5 000 zł. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 



 
PYTANIE 6 
W klauzuli obligatoryjnej: 
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w 
ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem 
ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, 
organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi). 
Prosimy o obniżenie limitu do 50.000 zł 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

PYTANIE 7 
W klauzulach obligatoryjnych dla ryzyka zalania z nieszczelnych dachów i rynien, szczelin w złączach 
płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia prosimy w wprowadzenie 
limitu na jedno zdarzenie w wysokości 20 000 zł. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 8 
W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia solarów prosimy o informację w jaki sposób są one 
zamocowane (ruchome, nieruchome) oraz gdzie są ulokowane (na dachach, na ścianach budynków, 
na podłożu)? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie w wykazie mienia nie zostały wykazane solary,  a wskazując 
katalog obejmujący odpowiednie rodzaje mienia pozostawia sobie prawo do objęcia ochroną w 
ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których dzisiaj nie posiada. Tak należy 
rozumieć katalog wskazujący kategorie mienia. Kwestie ewentualnych doubezpieczeń w tym 
zakresie regulować będą aneksy do umowy w sprawie zamówienia publicznego lub odpowiednie 
dokumenty ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych 
nowych kategorii mienia, natomiast stawki ubezpieczeniowe i składka wymagać będą zgody 
(uzgodnień) obydwu stron umowy. 

 
PYTANIE 9 
Prosimy o przesłanie wykazu dróg zgłoszonych do ubezpieczenia lub informacji na temat ich łącznej 
długości. 
 
ODPOWIEDŹ 
„Długość zarządzanych i administrowanych dróg: 
drogi powiatowe o łącznej długości: 41,036 km ulice miejskie w Augustowie; 5,254 km ulice 
miejskie w Lipsku;  449,453 km ulice zamiejskie oraz 35 sztuk mostów o długości 588,15 m , w 
tym 2  mosty drewniane na dr 1223B  Sosnowo i na dr 1242B Żyliny  oraz  37 sztuk przepustów)” 
 
PYTANIE 10 
Prosimy o informację w jakim stanie technicznym znajdują się budynki i budowle zgłoszone do 
ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ. Jednocześnie  
Zamawiający informuje, iż nie jest profesjonalistą w zakresie oceny stanu technicznego budynków, a 
każdy Wykonawca  może przeprowadzić tzw. lustrację w terenie i samodzielnie  dokonać oceny  tego 
stanu , a co ma z tym związek - analizy ryzyka. 

 
PYTANIE 11 



W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat wnioskujemy o możliwości ubezpieczenia wg wartości 
rzeczywistej. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 12 
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji prosimy o podanie 
przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji oraz stanu technicznego i zastosowanych zabezpieczeń (np. 
czy teren jest ogrodzony?) 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ. Jednocześnie  
Zamawiający informuje, iż nie jest profesjonalistą w zakresie oceny stanu technicznego budynków, a 
każdy Wykonawca  może przeprowadzić tzw. lustracje w terenie i samodzielnie  dokonać oceny  tego 
stanu . 
Dwa nieużytkowane  budynki PZD w Augustowie znajdują się na ogrodzonym terenie. 

 
PYTANIE 13 
Czy wśród sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt zlokalizowany 
poniżej poziomu gruntu? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji z uwagi na fakt, że zakres zamówienia 
obejmuje jego jednostki organizacyjne. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe. 

 
PYTANIE 14 
Prosimy o podanie przyczyn wypłaconych szkód podanych w wykazie . 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podaje posiadane informacje w tym zakresie: 
Szkody z OC  na kwotę 20 089,07 zł:  zdarzenie z 18.06.2012r. wypłata 13 000 zł, zdarzenie z 
18.06.2012r. wypłata  2797 zł, zdarzenie z 28.07.2012r. wypłata 2111,95 zł, zdarzenie z 
03.02.2013r. wypłata 1709,98 zł, zdarzenie z  07.07.2012r. wypłata  470,14 zł. 
Jedną z większych szkód  z ubezpieczenia mienia od ognia i in. zd. losowych było zdarzenie z 
23.05.2013r.polegające na uszkodzeniu barier ochronnych mostu nad rzeka Biebrzą, w wyniku 
uderzenia pojazdu.  Szkoda została zakończona wypłatą kwoty  21 394,23 zł. 

 
PYTANIE 15 
Prosimy o informację odnośnie zakresu dotychczasowego ubezpieczenia posiadanego przez 
Zamawiającego – czy był on analogiczny do wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje jedynie, że zakres ubezpieczenia był inny,  dotychczasowy zakres ochrony 
ubezpieczeniowej nie jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia, choćby z uwagi na 
to , iż w poprzednim występowało ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych na 
ryzykach nazwanych. 

 
PYTANIE 16 
Prosimy o podanie wysokości franszyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podaje wysokości franszyz / udziałów własnych z podziałem na ubezpieczenia: 
1) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna, udział własny   - brak 

3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 



 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna, udział własny   - brak 

4) w ubezpieczeniu  sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 Franszyza integralna , franszyza redukcyjna -  brak  
 Udział własny 5 %wartości szkody  

5) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
 Franszyza integralna –- 200 zł  
 Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest 
równa wysokości świadczenia ZUS) 
 Udział własny – brak 

 
PYTANIE 17 
W odniesieniu do szkód w księgozbiorach prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności do 100 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz przyjęcie 
wartości rzeczywistej 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 18 
Jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje na najbliższe 3 lata?  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podaje, iż na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie 
przedmiotowych danych.  

 
PYTANIE 19 
W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o zmniejszenie limitu do 
wysokości 1 000 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 20 
Prosimy o potwierdzenie, że podane limity są na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, z tym że w każdym okresie ubezpieczenia. 

 
PYTANIE 21 
W odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji/nieużytkowanego wnioskujemy o zastosowanie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego) 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 22 
W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji wnioskujemy o zmniejszenie 
limitu dla ryzyka dewastacji do wysokości 10 000 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 23 
Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, okien, 
rynien oraz otworów dachowych w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia. 
 



ODPOWIEDŹ 
Jak odpowiedź do pytania 10. 
 

 
PYTANIE 24 
Wnioskujemy o zmniejszenie limitu na osuszanie księgozbiorów do wysokości 10 000 PLN lub innej 
akceptowalnej przez Zamawiającego. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 25 
Prosimy o wskazanie które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pod nadzorem 
konserwatora zabytków. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że budynek w Augustowie przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckim i przy 
ul. 3 Maja 37 nie są zabytkami, tylko znajdują się w strefie ochronnej.  
 
PYTANIE 26 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w nasadzeniach (tereny zielone) 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 27 
Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 
warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.” 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający doprecyzowuje ryzyko kradzieży zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, 
 
PYTANIE 28 

1. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu następujących 
szkód: 

2. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych 

3. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

4. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych 

5. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb 
oraz fałszywych alarmów 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 29 
W odniesieniu do fakultatywnej klauzuli terroryzmu wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 1 
000 000 PLN 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 30 



Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń majątkowych szkód powstałych pod wpływem 
alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających i podobnie działających leków 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
/ dot. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego/ 
 
PYTANIE 31 

W klauzuli obligatoryjnej: 
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, 
jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo 
znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, 
naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami 
ratowniczymi). Postanowienia niniejszego rozszerzenia w żaden sposób nie mogą ograniczać 
zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego. 

Prosimy o obniżenie limitu do 50.000 zł 
 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
 

 / dot. odpowiedzialności cywilnej/ 
PYTANIE 32 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych 
nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-
wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej 
prędkości.  
 
ODPOWIEDŹ 
Powiat Augustowski dotychczas nie organizował tego typu imprez i wg stanu na dzień dzisiejszy 
nie zamierza ich organizować.  
 
PYTANIE 33 
Prosimy o podanie informacji na temat przyczyn powstania poszczególnych szkód z tyt. ub. OC. 
 
ODPOWIEDŹ 
Jak w odpowiedzi do pytania 14. 
 
PYTANIE 34 
Proszę o wprowadzenie udziału własnego wynoszącego 5% w każdej szkodzie, w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 35 
Prosimy, aby zapis: Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie 
odpowiedzialności  za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków 
odurzających lub podobnie działających leków, to postanowienia takie nie mają zastosowania, 
jednakże wyłącznie w stosunku do osób nie będących reprezentantami zamawiającego. nie miał 
zastosowania do ubezpieczenia OC działalności. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 



 
PYTANIE 36 
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a 
także udzielaniem świadczeń medycznych. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający potwierdza, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem działalności  medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych. 
 
PYTANIE 37 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód wyrządzonych w związku zarządzaniem drogami 
publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami w wysokości 400 tys. zł lub innego odpowiadającego 
Zamawiającemu. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 38 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód wyrządzonych w związku z podawaniem 
(serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności 
lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (…) w wysokości 400 tys. 
zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

PYTANIE 39 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód wzajemnych w wysokości 200 tys. zł lub innego 
odpowiadającego Zamawiającemu. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 40 
Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą prowadzone przez firmy zawodowo się 
tym trudniące.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający  informuje, że nie organizował dotychczas imprez w ramach, których są 
organizowane pokazy sztucznych ogni i nie zamierza na dzień dzisiejszy organizować. 
 
PYTANIE 41 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadania własnego 
powiatu polegającego na  usuwaniu statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie 
strzeżonego portu lub przystani w myśl zapisu art. 30  Ustawy z dnia 18  sierpnia 2011r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, w wysokości 200 000 zł lub innego 
odpowiadającego Zamawiającemu.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
PYTANIE 42 



W odniesieniu do powyższego rozszerzenia, prosimy o potwierdzenie, że w zakresie usuwania 
statków lub innych obiektów pływających będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
OC Armatora Wykonawcy. 
 
ODPOWIEDŹ 
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia (w tym klauzule Wykonawcy), z zastrzeżeniem jednakże, że żadne ich postanowienia 
stojące w sprzeczności  z zakresem  i  przedmiotem ubezpieczenia  nie mają zastosowania. 
 
PYTANIE 43 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku 
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej 
wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie. 
 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat 
składowiska/wysypiska odpadów: 

- lokalizacja,  
- wielkość,  
- ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów,  
- otoczenie.  

oraz wprowadzenie podlimitu dla szkód w środowisku związanych z w/w działalnością w wysokości 
300 tys. zł. 

 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje  wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów ;  nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jest to zadanie gmin, a nie 
powiatu. 
 
PYTANIE 44 
Prosimy o wyłączenie z zakresu OC: odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym ( z wyłączeniem D&O) 
, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  
(dotyczy SP ZOZ w Augustowie). 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 
 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią 
SIWZ  i  będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się 

przesunięcia terminu składania ofert. 
 
 
 
 
                                                                                          STAROSTA  
                                                             
                                                                           Jarosław Szlaszyński 
                                                                                                   (podpis nieczytelny) 


