Toruń, dnia 23.06.2017 r.

Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
Ogłoszenie nr 534346-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść
zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytania dotyczące ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Stara Dąbrowa

Pytanie nr 1:
Proszę o usunięcie z pkt. 2.3.1, zapisu: “zwierzętami z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu”.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ
Pytanie nr 2:
Proszę o usunięcie z pkt. 2.3.1., zapisu: „…a także pożaru lub wybuchu, którego źródło
powstało wewnątrz pojazdu”.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ

Pytanie nr 3:
Proszę o zmianę zapisu pkt. 2.3.2, na zapis: „Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za
szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie
posiadał ważnego okresowego badania technicznego - jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu
obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. Dotyczy wyłącznie
sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności
badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody”.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ
Pytanie nr 4
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Czy pojazdy wyjeżdżają na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie planuje, aby jego pojazdy poruszały się terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Ta sytuacja może ulec zmianie w trakcie okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 5:
Prosimy o usunięcie z pkt. 4.2, zapisu: „W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela
lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd
do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu
oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu,
bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego
dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu”.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
Pytanie nr 6:
Proszę o odstąpienie od pkt.4.8 „W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej
albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku
dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je
utracił w wyniku takiego zdarzenia”.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ
Pytanie nr 7:
Proszę o zmianę zapisu pkt. 4.12, na zapis: „naprawa szkód do 2500 PLN bez dokonywania
wcześniejszych oględzin pod warunkiem sporządzenia uzgodnionej z Ubezpieczycielem
dokumentacji – dla szkód typu szyba, lusterko, zamki i element oświetlenia do kwoty 5 000
PLN”.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 8:
Proszę o odstąpienie od zapisu dotyczącego składki minimalnej: „…wykonawca rezygnuje ze
stosowania składki minimalnej z polisy”.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ
Pytanie nr 9:
Proszę o przesunięcie przetargu na dn. 03.07.2017r.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 05.07.2017 r.
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Pytania wspólne:

Pytanie nr 10:
W nawiązaniu do zapisu „18. 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. W zakresie obligatoryjnym postanowienie
niniejsze nie dotyczy także ubezpieczeń komunikacyjnych.” proszę o określenie limitu 100
tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz odstąpienie od zapisu w odniesieniu do
ubezpieczeń komunikacyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie
wyjaśnia, iż zapis pkt. 18 Załącznika Nr 1 do SIWZ nie ma zastosowania do ubezpieczeń
komunikacyjnych.
Pytanie nr 11:
Zwracamy się z uprzejma prośba o zmiane terminu składania ofert z 28.06.2017 r. na
05.07.2017 r.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 05.07.2017 r.

Pytania dotyczące ubepzieczenia mienia od wszystkich ryzyk:
Pytanie nr 12:
Wnioskuję o wprowadzenie w wyłączeniach:
 Zapadanie / osuwanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka;
 Szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że
powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie
wyłączonego z zakresu ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (Załącznik Nr 1a do SIWZ,
część I „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, pkt. 1.1.2.) zakres ubezpieczenia
obejmuje jedynie skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku
zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, natomiast objęte zakresem ubezpieczenia
obsunięcie się ziemi nie jest definiowane treścią SIWZ.
W tym miejscu należy podkreślić, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają
zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany
Wykonawca (Załącznik Nr 1 do SIWZ, pkt. 4). Zamawiający nadmienia również, że ogólne
lub szczególnych warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy będą regulowały także
wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia (z uwzględnieniem
wszystkich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które mają
pierwszeństwo).
Pytanie nr 13:
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W nawiązaniu do zapisu „5.46 W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod
nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty
odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru
mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie
służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii
naprawy).” proszę o potwierdzenie, że koszty, o których mowa w zapisie 5.46 mieszczą się w
sumie ubezpieczenia mienia, tj. odszkodowanie wraz z kosztami nie może być wyższe niż
suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą.
Jeżeli koszty, o których mowa w zapisie 5.46 obowiązują powyżej sumy ubepzieczenia
mienia proszę o ustalenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubepzieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający potwierdza, iż kozszty, o które zapytuje Wykonawca wypłacane są powyżej
sumy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i
ustala limit dla ww. kosztów w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubepzieczenia.
Pytanie nr 14:
W odniesieniu do zapisu „5.51 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie, które
znajduje się na zewnątrz.” proszę o określenie rodzaju mienia znajdującego się na zewnątrz
oraz potwierdzenie, że mienie to zostało ujęte w zgłoszonych do ubezpieczenia sumach
ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis wskazany przez Wykonawcę odnosi się do mienia, które ze
względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków, np. ławki, elementy
wyposażenia parków, placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. Mienie to zostało ujęte w
zgłoszonych do ubezpieczenia, m.in. w sumach ubezpieczenia wyposażenia oraz wykazach
budowli.

Pytanie nr 15:
W odniesieniu do „Klauzuli usunięcia przyczyn awarii” proszę o wprowadzenie limitu 100 000
zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ. Wskazana klauzula nie
limituje szkód wyrządzonych w wyniku awarii urządzeń i instalacji określonych treścią tej
klauzuli.
Pytanie nr 16:
W odniesieniu do „Klauzuli wyłaczenia ryzyka z eksploatacji” proszę o wprowadzenie limitu
100 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz 5 000 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka dewastacji.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ
Pytanie nr 17:
W odniesieniu do „Klauzuli zmian w odbudowie” proszę o doprecyzowanie zapisu
dotyczącego limitu odszkodowawczego: „Limit odszkodowawczy w każdym okresie
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ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody. Wypłacone odszkodowanie
przekroczyc sumy ubezpieczenia budynku lub budowli dotkniętych szkodą”

nie

może

Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ

Pytania dotyczące sprzętu elektronicznego:

Pytanie nr 18:
W odniesieniu do zapisu „6.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny
bez względu na wiek (rok produkcji).” Proszę o wprowadzenie ograniczenia wieku dla
sprzętu elektronicznego do 10 lat. W przypadku braku zgody proszę o określenie wartości
sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat w wartości rzeczywistej.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ

Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie nr 19:
W związku z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
wskutek wybuchu proszę o informację jakiego rodzaju prace wybuchowe prowadzi
zamawiający.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający nie zajmuje się przechowaniem materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
Zamawiający wyjaśnia również, iż nie prowadzi prac wybuchowych.
Pytanie nr 20:
Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez
wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę CreutzfeldaJakoba.

Pytanie nr 21:
W odniesieniu do zapisu „4.12. odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach
pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych)
prowadzonych przez ubezpieczającego, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu
wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego, z podlimitem
300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,”, „4.25. odpowiedzialność
cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym
lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych,
z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,” i
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„4.30.odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących
do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność
(z wyłączeniem ryzyka kradzieży), z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,” proszę o wyłączenie ryzyka kradzieży pojazdów, elementów pojazdów,
wyposażenia pojazdów oraz mienia znajdującego się pojazdach.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w
pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych
(postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego, a także zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących
do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność nie
obejmuje ryzyka kradzieży.
Pytanie nr 22:
W odniesieniu do OC zarządcy dróg, wnoszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia
postanowień jn.:
„- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do
pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk
żywiołowych,
- uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do
pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem
i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na
drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych”.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
Pytanie nr 23:
Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że
pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą
działalnością profesjonalnie.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela dot. pokazów sztucznych ogni
ograniczona jest limitami podanymi w treści SIWZ, a pokazy sztucznych, fajerwerków
Zamawiający co do zasady może organizować w okresie noworocznym.
Pytanie nr 24:
Proszę o potwierdzenie, że w zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będą wchodziły imprezy
dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest
inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje organizacji imprez związanych ze sportami ekstremalnymi w tym motorowymi,
motorowodnymi i lotniczymi.
Pytanie nr 25:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą,
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farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem
jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem
Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest
planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności
leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia oraz udzielaniem świadczeń medycznych oprócz drobnych usług
medycznych świadczonych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.
Zamawiający potwierdza również, iż żadna z jednostek Gminy nie jest podmiotem
leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz, że nie jest planowane
rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia
Pytanie nr 26:
Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową
wchodzi:
- działalność oczyszczalni ścieków
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję
czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich
obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są
tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub
utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam
termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający wyjaśnia, iż prowadzi biologiczną oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie
ścieków. Zamawiający nie prowadzi składowiska odpadów, sortowni, spalarni odpadów lub
zakładu recyklingu. Przedmiotem działalności Zamawiającego nie jest również prowadzenie
działalności polegającej na obróbce, unieszkodliwianiu i przetwarzaniu odpadów.
Zamawiający prowadzi jedynie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
punkt składowania odpadów wielkogabarytowych. Obowiązujące przepisy prawa nakładają
na gminy obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując je między
innymi do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Zamawiający realizuje swoje obowiązki w tym zakresie
poprzez Wykonawcę wyłonionego w drodze procedury przetargowej, któremu zleca
czynności z tego zakresu. Odpady z ww. punktów są przewożone na składowisko RIPOK,
którego nie prowadzi Zamawiający.
Pytanie nr 27:
Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy
porozumieniem stron.
1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia
umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.
j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.
2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących
okoliczności:
1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia,
rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz
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rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a
niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości
powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną
do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu
umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany
roczny okres ubezpieczenia),
2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w
niniejszej umowie.
3. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW sołtysów:
Pytanie nr 28:
Proszę o potwierdzenie, ubezpieczenie NNW sołtysów jest ubezpieczeniem imiennym.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający na wniosek wybranego Wykonawcy przekaże listę ubezpieczonych osób.
Pytania dotyczące ubepzieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
Pytanie nr 28:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu Klauzuli katastrofy budowlanej do 2 000 000 zł,
z czego wynika tak wysoki wnioskowany limit przy tak niedużym majątku gminy - czy gmina
planuje może jakąś dużą inwestycję?.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ

Pytanie nr 29:
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy zgodnie z
przepisami.
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zamawiający informuje, że Gmina Stara Dąbrowa wraz z jednostkami podległymi co do
zasady przestrzega przepisów prawa, również w zakresie przepisów prawa budowlanego
dotyczących wymaganych przeglądów budowlanych

Pytanie nr 30:
Proszę o podanie informacji czy na terenie gminy znajduje się czynne składowisko odpadów
i czy znajduje się pod zarządem gminy czy innych podmiotów zewnętrznych.
Odpowiedź na pytanie nr 30:
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Zmawiający nie prowadzi składowiska odpadów. Składowisko odpadów znajdujące się na
terenie Gminy Stara Dąbrowa nie jest własnością Zamawiającego i jest w zarządzie innych
podmiotów.
Pytanie nr 31:
Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu gminy znajdują się budynki wyłączone z
użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki
Odpowiedź na pytanie nr 31:
W wykazie budynków Zamawiający wskazał jeden budynek, który oznaczył jako wyłączony z
eksploatacji, jest to budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie o wartości 21 033,00 zł.
Zamawiający wyjaśnia, iż obiekt przeznaczony jest do remontu, nie został on jednak
całkowicie wyłączony z użytkowania. Zmienił się charakter użytkowania obiektu. Aktualnie
pełni on funkcje magazynowe.

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