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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na 
"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci jednostek organizacyjnych i instytucji 
kultury Gminy Zakrzewo". 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci jednostek organizacyjnych 
i instytucji kultury Gminy Zakrzewo, wykonawca zwrocil sie do zamawiajacego 
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialaj^c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pozn. 
zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz 
z wyjasnieniami. 

W dniu 26 wrzesnia 2014 r. Wykonawca zwrocil sie o nastepujace wyjasnienie: 

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tresci klauzuli fakultatywnej nr 34 -
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania: 
Jest: 
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia 
swojej odpowiedzialnosci za powstala^ szkode, wyplaca zaliczke na poczet odszkodowania w 
wysokosci bezspornych kosztow szkody stwierdzonych kosztorysem wewnetrznym lub 
zewnetrznym w ci^gu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich 
ryzyk. 

Proponowana tresc klauzuli: 
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia 
swojej odpowiedzialnosci za powstal^ szkode, wyplaca w formie zaliczki 50% bezspornej 
szacunkowej wysokosci naleznego odszkodowania w ci^gu 14 dni od dnia od dnia otrzymania 
od Ubezpieczajaxego stosownego wniosku w tym przedmiocie wraz z kosztorysem. 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 2. Zwracam sie z pytaniem w zakresie: 

a) Czy Gmina posiada/zarz^dza lub administruje administrowaniem skladowiskiem odpadow 
(wysypiskiem smieci)? 
b) Czy zajmuje sie przetwarzaniem, utylizacj^ lub odzyskiwaniem odpadow? 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej - prosze o informacje czy miesci sie to w zakresie 
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci wykazanej 



a SIWZ czy zostalo wylaczone w programie ubezpieczeniowym w przedmiotowym 
przetargu? 

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie posiada/nie zarzadza, nie administruje 
skladowiskiem odpadow (wysypiskiem smieci) oraz nie zajmuje sie przetwarzaniem, 
utylizacj^ lub odzyskiwaniem odpadow. 

Pytanie 3. Zawracam sie z prosba^ o udzielenie informacji w zakresie: 
Jaka siecia^ drog administruje Gmina - prosze o padanie lacznej dlugosci w km z podzialem 
na drogi asfaltowe i pozostale (np. szutrowe, lesne itp.). 

Odpowiedz: Laczna dlugosc drog gminnych wynosi 119,598 km (stan na 31 grudnia 2013 r.), 
z tego: 
a) o nawierzchni asfaltowej 26,73 km, 
b) o nawierzchni z kostki 1,060 km, 
c) o nawierzchni tluczniowej 3,878 km, 
d) o nawierzchni gruntowej wzmocniona zwirem, zuzlem 4,130 km, 
e) o nawierzchni naturalnej (grunt rodzimy) 83,800 km. 

W dniu 29 wrzesnia 2014 r. Wykonawca zwrocil sie o nastepujace wyjasnienie: 

Pytanie 1. Zwracam sie z pytaniem czy w przypadku przyczep i ci^gnika rolniczego majâ  
rowniez zastosowanie zapisy w zakresie : 
koszty holowania pojazdu po szkodzie objetej umowq ubezpieczenia do wysokosci min. 2000 
zl na pojazd do siedziby Ubezpieczajqcego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez 
stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrow; 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosze o udzielenie informacji czy istnieje mozliwosc 
wylaczenia tego zapisy w przypadku ciajmika rolniczego i przyczep. 

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze powyzszy zapis ma zastosowanie do wszystkich 
pojazdow ubezpieczonych w zakresie auto casco w zwiazku z powyzszym dotyczy on 
rowniez przyczep oraz ci^gnika. Zamawiajacy wyraza zgode na wylaxzenie tego zapisu 
w przypadku ci^gnika i przyczep. 

Pytanie 2. Prosimy o wykreslenie klauzuli warunkow i taryf z wykazu klauzul 
obligatory)nych w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia dzialalnosci lub posiadania mienia. 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia OC z tytulu organizowania 
imprez masowych nie obejmuje szkod zwiazanych z organizacj^ imprez obejmuj^cych sporty 
motorowe, motoro -wodne, lotnicze ekstremalne a takze imprez, ktorych celem jest 
osi^gniecie maksymalnej predkosci. 

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. 

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie 
obejmuje szkod powstalych w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci, medycznej, badawczej, 
farmaceutycznej a takze udzielaniem swiadczen opieki zdrowotnej. 



Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. 

Pytanie 5 Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego odcinkow drog 
zarzadzanych / administrowanych przez Zamawiajacego 

Odpowiedz: Stan techniczny drog Zamawiajacy okresla jako dobry. 


