
W związku z wpłynięciem od jednego z Wykonawców zapytań w trybie art. 38 ust. 1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, to jest Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gdańsku poniżej przedstawia swoje odpowiedzi i wyjaśnienia. 

 

1. Czy SIWZ dotyczy również lokalizacji Gdańsk Al. Zwycięstwa nr 21? Lokalizacja ta 

wymieniona jest na stronie 14 SIWZ, jednak brak jej w miejscach ubezpieczenia na 

stronie 21 i 26 SIWZ. Proszę o informacje ile faktycznie jest budynków, ich krótki 

opis , rok budowy; 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, szczegółowy opis został zamieszczony na 

stronie WWW jako odpowiedź na pytanie wykonawcy w Odpowiedzi nr 1. 

2. Czy występuje zagrożenie ryzykiem powodzi; 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

3. Na stronie 21 SIWZ przy systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, wymienione 

są: nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, brak sum 

ubezpieczenia. Czy to pomyłka? Czy limit kradzieżowy w wysokości 60.000,00 zł ma 

dotyczyć tylko wyposażenia i urządzeń biurowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Poniżej przedstawiamy limity sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 

a. limit na nakłady inwestycyjne – w roku 2013 130 tyś. zł na remonty i zakupy 

inwestycyjne 

b. limit na mienie osób trzecich – 50.000,00 zł, 

c. limit na mienie pracownicze – 20.000,00 zł 

d. limit kradzieżowy w wysokości 60.000,00 zł dotyczy wszelkiego mienia objętego 

ubezpieczeniem, 

4. Na stronie 24 SIWZ występują trzy klauzule, przy których brak jest określenia czy są 

to klauzule obligatoryjne czy fakultatywne (klauzula uznania istniejących 

zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem za 

wystarczające, klauzula zalegania śniegu lub lodu, klauzula zwolnienia z obowiązku 

zwrotu odszkodowania). 

Odpowiedź Zamawiającego: są to klauzule obligatoryjne, klauzule fakultatywne 

są oddzielnie punktowane. 

 

 



Elektronika 

Jaka jest franszyza redukcyjna dla oprogramowania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 400,00 PLN. 

 

OC 

1. obrót; 

Odpowiedź Zamawiającego: ze względu na specyfikę instytucji nie posiada ona 

obrotu. 

2. liczba pracowników 

Odpowiedź Zamawiającego: 117 pracowników etatowych. 

3. liczba organizowanych imprez w ciągu roku 

Odpowiedź Zamawiającego: 1 – 2 w roku 

4. szkody wyrządzone podwykonawcom- o jakich szkodach mówimy? Czy chodziło o 

OC za podwykonawców? 

Odpowiedź Zamawiającego: Chodzi o OC wzajemne lub traktowanie 

podwykonawców jak osoby trzecie, 

5. działalność zgłoszona do ubezpieczenia: 

Z tytułu posiadana mienia i wykonywania zadań związanych z działalnością sądu/ 

działalność określona w statucie sądu- jakich zadań i zapisów statutu ma 

dotyczyć ochrona ubezpieczeniowa? 

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za orzeczenia i wyroki wydawane przez sędziów, zaś 

działalności administracyjno – biurowej sądu. Zamawiający wymaga ubezpieczenia 

w zakresie reżimu kontraktowego, deliktowego oraz przy zbiegu tych reżimów. Sąd 

działa w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1269) 

 

  



W nawiązaniu do SIWZ umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w 

Gdańsku zwracam się z prośbą o określenie zakresu ubezpieczenia OC.  

1. Zakres ubezpieczenia ujęty w SIWZ „Zamawiający wymaga objęcia ochroną 

odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu za szkody w 

mieniu i na osobie wyrządzone petentom i innym osobom trzecim w związku z 

posiadaniem mienia i wykonywaniem działalności określonej w statucie w 

szczególności polegającej na prowadzeniu działalności sądu”.  

2. Ile jednoznaczny jest zapis „Zamawiający wymaga objęcia ochroną 

odpowiedzialności deliktowej, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone petentom 

i innym osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia” o tyle odniesienie się do 

odpowiedzialności kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu za szkody w mieniu i na 

osobie wyrządzone petentom i innym osobom trzecim w związku z posiadaniem 

mienia i wykonywaniem działalności określonej w statucie w szczególności 

polegającej na prowadzeniu działalności sądu budzi wątpliwości co do zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy. 


