
lipnik, dnia 23.11.2016r.

Dotyczy: Postępowania o udziale zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

W związku z otrzymaniem od wykonawców prośby o wprowadzenie zmian w programie ubezpieczenia
oraz o wyjaśnienie jej treści Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy proponowany w S/WZ program ubezpieczenia obowiązywal w latach ubieglych, jeżeli nie to co i
kiedy się zmieni/o?

Odpowiedź:
Dotychczasowe ubezpieczenie było zawierane przez poszczególne jednostki na chwilę obecną
Zamawiający nie jest w stanie wskazać różnic.

Pytanie 2.
Częstość objazd6w kontrolujących stan nawierzchni
bezpieczeństwo użytkownik6w Dr6g (dot. OC Dr6g).

innych element6w wpływających na

Odpowiedź:
Stan nawierzchni dróg i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo jest kontrolowany
przynajmniej dwa razy do roku w ramach planowych objazdów kontrolnych, a dodatkowo w
przypadku otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowościach. Nie ma określonej stałej częstotliwości
objazdu dróg.

Pytanie 3.
Maksymalny czas reakcji na zglaszane zagrożenia (ubezpieczenie OC dr6g),

Odpowiedź:
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania
miejsca. w którym zdarzyła się szkoda. Jednak zgodnie z programem ubezpieczenia jeżeli ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, to zarządca
drogi zobowiązany jest w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w
którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają
wydłużone do 72 godzin.

Pytanie 4.
Spos6b reakcji za zglaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia
znaków OC dr6g).

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się do usuwania zagrożeń. o których mowa wyżej w ciągu 3
dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba, że warunki
atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń.
Jednak powyższy termin zgodnie z programem ubezpieczenia może zostać wydłużony do 7dni.

Pytanie 5.
Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią?

Odpowiedź:
Ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Pytanie 6.
Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?



Odpowiedź:
Ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.

Pytanie 7.
Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to
prosimy o podanie zakresu robót iczego remonty będą dotyczyły.

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że są przewidziane remonty generalne w budynku Urzędu Gminy _
termomodernizacja. W pozostałych budynkach remonty są wykonywane na bieżąco.

Pytanie 8.
Czy Zamawiający zglosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany).

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia pustostanów.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem
przetwarzania, utylizacji odpadów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada, nie zarządza nie administruje wysypiskiem odpadów ani zakładem
przetwarzania, utylizacji odpadów.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza
wysypiskiem śmieci.

Odpowiedź:
Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć jednostki, która posiada/zarządza wysypiskiem
śmieci.

Pytanie 11.
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w S/WZ mają zastosowanie OWU
Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w programie ubezpieczenia mają
zastosowanie OWU Ubezpieczyciela.

Pytanie 12.
Proszę o potwierdzenie, te wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, te
jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że
jest to limit na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13.
Proszę o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
wyłączona jest działalność medyczna.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
wyłączona jest działalność medyczna.

Pytanie 14:



Proszę o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych na niw treść:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i innych postanowień lub załączników do umowy
ubezpieczenia strony uzgodni/y, że:
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 500 000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace
budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami
podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje
wat10ść wykonanych prac (robocizny) i materialów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub
powierzonych Ubezpieczającemu oraz wat10ść mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk stanowiącego wlasność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone
bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac
wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku lub konstrukcji dachu.
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z
uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu
wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy iI/ub kosztorysem przedlożonym przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót
budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.
Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:
Proszę o podanie rok produkcji pojazdu Opel Vivaro o nr rej TOP01 YL.

Odpowiedź: Rok produkcji pojazdu Opel Vivaro - 2013r.
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