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Zakrzewo, 1 pazdziernika 2014 r. 
Ir.271.5.2014 

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 w dniu 30 wrzesnia 2014 r. zwrocil sie do 
zamawiaj^cego 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. 

Ubezpieczenia majqtkowe i OC: 

Pytanie 1. W Klauzuli usuniecia pozostalosci po szkodzie - prosimy o zmiane limitu na: 10% 
wartosci powstalej szkody nie wiecej niz do kwoty 100.000,00 zl . 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 2. Prosimy o wylaczenie z katalogu klauzul obligatory] nych klauzuli akceptacji 
zmiany wartosci mienia. 
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. 

Pytanie 3. Prosimy o wylaczenie z katalogu klauzul obligatory) nych klauzuli wypowiedzenia 
umowy. 
Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. 

Pytanie 4. W klauzuli miejsca ubezpieczenie prosimy o wylaczenie zapisu: „Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje rowniez szkody w ubezpieczonym mieniu znajduja_cym sie poza 
miejscem ubezpieczenia w zwiazku z jego wypozyczeniem, wynajmem, dzierzawa., adaptacj^ 
lub ekspozycj^." 
Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. 

Pytanie 5. Prosimy o informacje czy Gmina zlecila administrowanie i utrzymywanie 
w nalezytym stanie sieci drog, ulic i chodnikow podmiotowi zajmuja.cemu sie profesjonalnie 
zarza.dzeniem i administrowaniem drog czy wykonuje te czynnosci we wlasnym zakresie? 
Odpowiedz Zamawiaja.cy informuje, ze powyzsze czynnosci wykonuje we wlasnym 
zakresie. 



Pytanie 6. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia OC drog zostaly wskazane rowniez 
drogi nieutwardzone? Jezeli tak prosze o informacje o dlugosci (km) drog nieutwardzonych. 
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz do ubezpieczenia wskazane sq. drogi nieutwardzone. 
Laczna dlugosc drog gminnych wynosi 119,598 km z tego: 

a) o nawierzchni asfaltowej 26,73 km, 
b) nawierzchnia z kostki 1,060 km, 
c) nawierzchni tluczniowej 3,878 km, 
d) o nawierzchni gruntowej wzmocniona zwirem, zuzlem 4,130 km, 
e) o nawierzchni naturalnej (grunt rodzimy) 83,800km. 

Pytanie 7. Prosimy o wprowadzenie do OC dla rozszerzenia dotyczacego czystych strat 
finansowych oraz OC Wladz franszyzy redukcyjnej 1000 zl . 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 8. W pozostarym zakresie OC (poza czystymi stratami fmansowymi) prosimy 
0 wprowadzenie franszyzy integralnej 400 zl. 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 9. W rozszerzeniu odpowiedzialnosci cywilna^ pracodawcy za szkody poniesione 
przez pracownikow w zwiazku z wypadkiem przy pracy prosimy o wprowadzenie limitu 
500.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 10. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeh losowych oraz od kradziezy 
z wlamaniem i rabunku i kradziezy zwyklej prosimy o wylaczenie z zakresu ubezpieczenia 
srodkow obrotowych zapisu: „tym paliwo w zbiornikach lub pojezdzie". W przypadku braku 
zgody prosimy o wylaczenie zapisu: „lub pojezdzie". 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 11. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeh losowych oraz od kradziezy zwyklej 
1 dewastacji prosimy o wylaczenie z zakresu odpowiedzialnosci zapisu: „nasadzenia drzew 
i krzewow naleza.ce do Ubezpieczonego na terenie Gminy Zakrzewo". 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 12. Prosimy o zmiane zapisu w definicji sniegu polegaja^ na wyl^czeniu szkod: 
„w konstrukcji dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstale w wyniku 
zamarzania topniejqcego sniegu lub lodu". W przypadku braku zgody na powyzsze prosimy 
0 wprowadzenie limitu na powyzsze rozszerzenie w wysokosci 100.000 zl na jedno 
1 wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 13. Wprowadzenie limitu 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w definicji 
zalania na szkody powstale wskutek: „topnienia mas sniegu lub lodu pokrywajaxego dach 
i inne elementy budynkow lub budowli, jezeli nieszczelnosc dachu i innych elementow 
powstala w wyniku rozszczelnienia pod wplywem dziatania mrozu (zamarzania wody). 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkod, do ktorych powstania przyczynil sie zly stan 
techniczny dachu lub innych elementow budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, 
okienne i drzwiowe." 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

http://naleza.ce


Pytanie 14. Prosimy o zmiane zapisu w definicji huraganu polegajaca. na zmianie minimalnej 
predkosci wiatru na: „wiatr o predkosci nie mniejszej niz 17,0 m/sek" 
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. 

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, ze szkodowosc z ubezpieczeh majatkowych i OC 
podana w tabeli nr 8 zostala sporzadzona dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 
Zakrzewo wskazanych w zal. Nr 4 do SIWZ. 
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. 

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

Pytanie 16. W zapisie: „dla ubezpieczeh dobrowolnych (AC/KR, N N W , ASS), w przypadku 
przeniesienia wlasnosci pojazdu pomiedzy jednostkami Zamawiajqcego, prawa i obowi^zku 
wynikajace z zawartej umowy ubezpieczenia mogâ  na wniosek Zamawiaj^cego zostac 
przeniesione na jednostke Zamawiaj^cego bed^ca. nowym wlascicielem tego pojazdu bez 
koniecznosci rozliczania oplaconej skladki ubezpieczeniowej." prosimy o dodanie zapisu: 
„pod warunkiem, ze jednostka przejmujaca pojazd znajdowala sie w wykazie jednostek 
organizacyjnych zgloszonych do przetargu" 
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzeni zapisu: „pod warunkiem, ze 
jednostka przejmujaca pojazd znajdowala sie w wykazie jednostek organizacyjnych 
zgloszonych do przetargu, ba^lz jest to jednostka no wo powstala". 

Pytanie 17. Prosimy o wylaczenie z zakresu ubezpieczenia autocasco nastepujaxych 
zapisow: 

- koszty zwiazane z wymiana^ plynow eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia 
ukladow silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego 
objetego umowa^ ubezpieczenia, 

- „koszty holowania pojazdu po szkodzie objetej umow^ ubezpieczenia do wysokosci 
minimum 2.000 zl na pojazd do siedziby Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego lub 
warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrow." 
W przypadku braku zgody prosimy o zmiane limitu do kwoty 500 zl. 

- w przypadku stwierdzenia szkody calkowitej nie bedzie nastepowalo automatyczne 
rozwiazanie umowy ubezpieczenia. Rozwiazanie umowy ubezpieczenia moze nast^pic 
tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostalosci po szkodzie oraz w przypadku 
jego utraty (kradziezy), 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze wyl^czenia z zakresu 
ubezpieczenia. 


