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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ 
MODYFIKACJE ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WIELICHOWO ORAZ PODLEGŁYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
 

(ZNAK SPRAWY 21/2020/MIENIE+OC_NNW_KOM/NO/K/BU) 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Gminy Wielichowo, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia Gminy Wielichowo 
oraz podległych jednostek organizacyjnych” podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez 
Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach zapisów SIWZ: 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 30.11.2020 r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
 
Pytanie nr 1: 
W związku z przystąpieniem do postępowania na ubezpieczenie Gminy Wielichowo, prosimy o 
możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ramach równoważności podpisów – dyrektywą 
1999/93/WE.  
W związku z ww. odpowiedzią pkt 8.3 SIWZ otrzymuje następującą treść: 
 
8.3. Dokumenty określone w pkt 7.1. i 7.4-5 SIWZ oraz oferty, pełnomocnictwo należy składać 

wyłącznie w formie pisemnej, przy czym w przypadku pełnomocnictwa Zamawiający dopuszcza 

przedłożenie przez Wykonawcę pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE.   

 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający lub którakolwiek jednostka organizacyjna zarządza lub administruje Punktem 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że nie zarządza ani nie administruje Punktem Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK).  



 

 

 

Strona 2 z 2 

 
Pytanie nr 3: 
Czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność z tytułu 
użytkowania dronów? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu 
użytkowania dronów.  
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 7 grudnia 2020r.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 7 grudnia 2020r.  
W związku z powyższym punkt 12.1 oraz 12.2 SIWZ otrzymuje następującą treść: 
 

12.1 Składanie ofert 
 

Miejsce składania ofert 
Brokers Union Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

Termin składania ofert 07.12.2020r. godz. 12.30 

 

12.1.1 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania 
ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. 

 
12.2 Otwarcie ofert 

 

Miejsce otwarcia ofert 
Brokers Union Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

Termin otwarcia ofert 07.12.2020r. godz. 13.00 

 
 
 

Zmiany SIWZ niewynikające z zadanych pytań przez Wykonawców 

 
 
Zmiana nr 1: 
Zamawiający informuje o zmianie łącznej sumy ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta w Wielichowie 
w związku z dodaniem pozycji „boisko w Wilkowie Polskim” o wartości 407 095,90 zł. 
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14_Sumy ubezpieczenia_mienie (zakładka 
Urząd Miasta) oraz załącznik nr 16_sumy ubezpieczenia_łącznie.  
  
 
 
Wrocław, 01.12.2020 r.       Karolina Kozorys 
         Broker ubezpieczeniowy 

         Brokers Union Sp. z o.o. 
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