
Ostrówek, dn. 10.03.2014 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego 
ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Ostrówek
Numer ogłoszenia: 45387 - 2014

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które 
wpłynęły  do  Zamawiającego  wraz  z  odpowiedziami  w  postępowaniu  o  udzielenia 
zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Ubezpieczenie  mienia  i 
odpowiedzialności Zamawiającego”

Pytanie 1:
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  limitu  odpowiedzialności  dla  klauzuli 
automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym z 30% łącznej sumy ubezpieczenia 
do 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:
Prosimy o  zmianę  limitu  odpowiedzialności  dla  klauzuli  automatycznego  pokrycia  w 
środkach trwałych  i  wyposażeniu  z 30% łącznej  sumy ubezpieczenia do 20% łącznej 
sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź : 
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:
W ryzyku odpowiedzialności cywilnej,  w punkcie t, dotyczącym odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez jednostki OSP, prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu na:
„Odpowiedzialność  Cywilna za szkody wyrządzone przez drużyny OSP i/lub MDP w 
związku  z  ich  działalnością,  w  tym  prowadzonymi  akcjami  ratowniczo-gaśniczymi, 
ćwiczeniami i In. Ochroną objęte będą także roszczenia członków OSP i MDP wniesione 
do  gminy  w  związku  ze  szkodami  osobowymi  oraz  szkodami  w  mieniu,  jakich 
członkowie  ci  doznali  w  związku  z  udziałem  w  działaniach  ratowniczych  lub 
ćwiczeniach. Ochrona w tym zakresie nie zastępuje ubezpieczenia, którego obowiązek 
zawarcia spoczywa na gminie w oparciu o art. 32 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1991r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)”   

Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:
Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  w  ryzyku  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU 
Obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści 
klauzul. 

Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza.



Pytanie 5:
Prosimy o podanie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia NNW członków OSP w 
wariancie II, tj. bezimiennym.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia 9 jednostek OSP (114 osób) oraz 5 
drużyn MDP (40 osób).

Pytanie 6:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.03.2014r. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:
Prosimy o zmianę treści huraganu na poniższą: „Huragan – działanie wiatru o prędkości 
nie  mniejszej  niż  17,5  m/s,  potwierdzone  przez  Instytut  Meteorologii i  Gospodarki 
Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia, bierze się pod uwagę 
stan  faktyczny  i  rozmiar  szkód  w  miejscach  ich  powstania  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  w  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  SIWZ 
zastosowanie mają  przepisy prawa oraz  Ogólne Warunki  Ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jeżeli  OWU  wskazują  przesłanki  wyłączające  bądź  ograniczające  odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:
W  celu  oceny  informacji  o  dotychczasowym  przebiegu  ubezpieczeń  –  prosimy  o 
informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń  określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy  o  wskazanie  różnic
b)  czy  wszystkie  obiekty/lokalizacje  były  dotychczas  objęte  ochroną?  W  przypadku 
odpowiedzi  negatywnej,  prosimy  o  wskazanie  różnic
c)  czy  zakres  ochrony  w  ramach  poszczególnych  ubezpieczeń  był  analogiczny  do 
określonego  w  SIWZ?  W  przypadku  istotnych  różnic  w  zakresach  poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat:
a) był ubezpieczony w zakresie wszystkich ryzyk określonych w SIWZ;
b) wszystkie obiekty/lokalizacje były objęte ochroną ubezpieczeniową;
c) zakres ochrony był analogiczny do określonego w SIWZ.

Pytanie 10:
Prosimy o  informację  na temat  wysokości  franszyz  i  udziałów własnych  jakie  miały 
zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, sprzętu elektronicznego i OC działalności w okresie 3 ostatnich lat. 



Odpowiedź:
Zamawiający informuje,  że w umowach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach nie miały 
zastosowania franszyzy i udziały własne.

Pytanie 11:
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym?
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki?
W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  prosimy  o  wskazanie  ich  lokalizacji  , 
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  zgłoszone  budynki  nie  są  w  złym  lub  awaryjnym  stanie 
technicznym i nie są przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie 12:
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji?
b) pustostany?
W  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  prosimy  o  wskazanie  ich  lokalizacji  , 
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji oraz 
nie zostały zgłoszone pustostany.

Pytanie 13:
Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w tym momencie sprzęt elektroniczny nie jest zlokalizowany 
poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki  zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie  na  użytkowanie  stosownie  do  aktualnego  przeznaczenia;  w  przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:
W konstrukcji budynków pojawią się elementy drewniane (konstrukcja dachu drewniana) 
- prosimy o potwierdzenie, iż są one zaimpregnowane środkiem ogniochronnym. Prosimy 
o wskazanie roku impregnacji,  nazwy środka ogniochronnego, atestu, czy impregnacja 
wykona  została  przez  wyspecjalizowane  firmy  posiadające  stosowne  certyfikaty 
producentów?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza i informuje, że nie posiada tak szczegółowych danych.

Pytanie 16:
Prosimy o przesłanie wykazu dróg.



Odpowiedź:

Numer 
drogi/ulicy

Nazwa 
miejscowo ści 
lub dzielnicy

Opis przebiegu drogi  o nadanym numerze

114055E Okalew ►(# DP 4537E); droga (Chojny) – gr.gm.Lututów – Staropole – Marynk a – Babin  
(cała); ◄(granica gminy – gmina Lututów)

117401E Janów ►(# DK 45); Janów – Przerwa – gr.gm.Złoczew – (Lesiaki)  (cała); ◄(granica gminy 
– gmina Złoczew)

117402E Okalew ►(# DP 4537E); dr.pow.nr 4535E – Okalew  (cała); ◄( #DP 4535E)

117403E Okalew ►(# DP 4537E); Kuźnica – Jackowskie – Rudlice – Gwizdałki – Okalew  (cała); ◄( 
# droga Wola Rudnicka – Kuźnica – Wielgie)

117404E Ostrówek ►(# DK 45); dr.kraj.nr 45 – Ostrówek  (cała); ◄(# DP 4537E)

117405E Bolków, 
Skrzynno

►(# droga Bolków – Niemierzyn – gr.gm.Czarnożyły – (Gromadzice) ); Bolków – 
Piasek  (cała); ◄(# DP 4537E)

117406E
Ostrówek, 
Bolków, 

Niemierzyn

►(# droga dr.kraj.nr 45 – Ostrówek); Bolków – Niemierzyn – gr.gm.Czarno żyły – 
(Gromadzice)  (cała); ◄(# DP 4529E)

117407E Dymek ►(# DP 4533E); Dymek – Borek – gr.gm.Osjaków – (Bielany)  (cała); ◄ (granica 
gminy – gmina Osjaków)

117408E Dębiec ►(# DW 481); Kolonia D ębiec – Folwark – gr.gm.Osjaków – (Czernice)  (cała); ◄ 
(granica gminy – gmina Osjaków)

117409E Dębiec ►(# DW 481); dr.woj.481 – Piskornik – gr.gm.Osjaków – (Dabrowic e)  (cała); ◄ 
(granica gminy – gmina Osjaków)

117410E Wola Rudlicka, 
Wielgie ►(# DK 45); Wola Rudlicka – Ku źnica – Wielgie  (cała); ◄(# DW 481) 

118306E Milejów ►(# DP 4546E); (Kozub) – gr. gm. Lututów – Milejów  (cała); ◄(granica gminy – 
gmina Złoczew) 

Pytanie 17:
Prosimy  o  podanie  przychodu  za  ostatni  rok  obrotowy poprzedzający  rok  zawarcia 
umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź:
2 712 948,63 zł



Pytanie 18:
Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko OC za szkody spowodowane awarią urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:
Prosimy o wprowadzenie limitu na odpowiedzialność cywilną pracodawcy w wysokości 
500.000 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  nie 
obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 
administrowaniem  wysypiskiem  lub  składowiskiem  odpadów  a  także  w  związku  z 
prowadzeniem  działalności  związanej  z  sortowaniem,  spalaniem,  utylizowaniem, 
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:
Zamawiający  odsyła  do  SIWZ  do  pkt.  k  zakresu  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej.

Pytanie 21:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że   zakres  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  nie 
obejmuje  szkód  powstałych  w  związku  z  prowadzeniem  działalności,  medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:
Prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzania 
stanu  technicznego  podległej  infrastruktury  oraz  czy  wykonawcom  remontów  i 
modernizacji dróg stawia się wymóg posiadania polis OC. 

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje oględzin na bieżąco i stosuje się do wymogów wynikających z 
prawa  budowlanego.  Zamawiający  potwierdza,  że  stawia  wykonawcom  wymóg 
posiadania polisy OC.

Pytanie 23:
Jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg? 

Odpowiedź:
Zamawiający określa stan dróg jako dobry.

Pytanie 24:
Prosimy o potwierdzenie,  że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez 
masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją  imprez obejmujących sporty 
motorowe,  motoro-wodne,  lotnicze  ekstremalne  a  także  imprez,  których  celem  jest 
osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.



Pytanie 25:
Prosimy o podanie informacji o podwykonawcach, ich ilości i zakresie prac.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w tym momencie nie korzysta z usług podwykonawców i nie 
jest w stanie przewidzieć ich ilości i zakresu prac w przyszłości.

Pytanie 26:
Prosimy o akceptację poniższych postanowień dla OC za czyste straty finansowe w OC 
działalności w następującym brzmieniu: 
„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za 
szkody w postaci czystych strat finansowych.
Poza  włączeniami  odpowiedzialności  określonymi  w  OWU,  Ubezpieczyciela   nie 
odpowiada również za szkody:
1) związane z działalnościami:
a) polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub 
montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
b) bankową lub ubezpieczeniową,
c) leasingową,
d)  dotyczącą  przetwarzania  danych,  instalacji  oraz  błędnym  funkcjonowaniem 
oprogramowania,
e) księgowo lub finansową,
f) reklamową,
g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
3) wynikające z niedotrzymania terminów;
4) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
5) związane z odpowiedzialnością  z tytułu  sprawowania funkcji  członka władz spółki 
kapitałowej;
6) związane ze stosunkiem pracy.”

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę.  Nowy  zapis  dotyczący  OC  za  czyste  straty  finansowe 
przyjmuje brzmienie:
„Czyste straty finansowe - ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody w 
postaci czystych strat finansowych.
Poza  włączeniami  odpowiedzialności  określonymi  w  OWU,  Ubezpieczyciel   nie 
odpowiada również za szkody:
1) związane z działalnościami:
a) polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub 
montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
b) bankową lub ubezpieczeniową,
c) leasingową,
d)  dotyczącą  przetwarzania  danych,  instalacji  oraz  błędnym  funkcjonowaniem 
oprogramowania,
e) księgowo lub finansową,
f) reklamową,
g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
3) wynikające z niedotrzymania terminów;
4) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
5) związane z odpowiedzialnością  z tytułu  sprawowania funkcji  członka władz spółki 
kapitałowej;
6) związane ze stosunkiem pracy.



limit odpowiedzialności 100 000,00 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

Pytanie 27:
Prosimy o wprowadzenie w OC działalności w punkcie „d” zapisu, że objęte zostaną 
wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów i obniżenie podlimitu do  50.000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:
Prosimy o obniżenie podlimitu w OC działalności w punkcie „f” do 100.000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:
Prosimy o obniżenie podlimitu w OC działalności w punkcie „k” do 100.000 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  z  zakresu  ochrony  w  OC  za  szkody  związane  z 
przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wyłączona jest choroba Creutzfeldta-Jacoba 
oraz inne encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 31:
Prosimy o potwierdzenie,  że pokazy sztucznych ogni  będą  przeprowadzane wyłącznie 
przez podmioty profesjonalnie się zajmujące taką działalnością.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:
Prosimy o dopisanie w OC działalności w punkcie „n” OC pracodawcy, że wyłączone są 
z zakresu ochrony choroby zawodowe.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zapis przyjmuje nowe brzmienie:
„Zakres ubezpieczenia obejmuje:
n. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w 

związku  
z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, 
praktykantom, stażystom, itp.).

Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje:
1) szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem 

ubezpieczenia,
2) szkód  powstałych  wskutek  stanów  chorobowych  nie  wynikających  z 

wypadków przy pracy,
3) szkód wynikających z chorób zawodowych
4) świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.”



Pytanie 33:
Prosimy o wprowadzenie dodatkowego podlimitu dla OC szatni w wysokości 1.000 zł/ 
osobę.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:
Prosimy o  dopisanie  w  OC działalności  w  punkcie  „r”,  że  nie  są  objęte  szkody  w 
pojazdach mechanicznych na parkingach,  które nie spełniają kumulatywnie warunków 
zabezpieczeń: teren jest ogrodzony budowlą stale związaną z fundamentem, oświetlony w 
porze nocnej i całodobowo dozorowany oraz pod warunkiem, że klucze i dokumenty do 
samochodów  zabezpieczone  są  w  sposób  należyty,  tj.  w  kasecie  metalowej 
przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany i zamykanej na zamek lub pod stałym 
dozorem  osoby  odpowiedzialnej  u  Ubezpieczonego  oraz samochody  znajdują  się  na 
terenie ogrodzonym. 

Odpowiedź:
Zamawiający  zgadza  się  na  wprowadzenie  zapisu.  Punkt  „r”  w  ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej przyjmuje nowe brzmienie:
„Zakres ubezpieczenia obejmuje
r. odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane 
przez Ubezpieczonego, w tym mienie przechowywane w szatniach. Nie są objęte szkody 
w pojazdach mechanicznych na parkingach,  które nie spełniają kumulatywnie warunków 
zabezpieczeń: teren jest ogrodzony budowlą stale związaną z fundamentem, oświetlony w 
porze nocnej i całodobowo dozorowany oraz pod warunkiem, że klucze i dokumenty do 
samochodów  zabezpieczone  są  w  sposób  należyty,  tj.  w  kasecie  metalowej 
przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany i zamykanej  na zamek lub pod stałym 
dozorem  osoby  odpowiedzialnej  u  Ubezpieczonego  oraz samochody  znajdują  się  na 
terenie ogrodzonym.
limit odpowiedzialności na jeden wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 100 000,00 zł”

Pytanie 35:
Prosimy o  wprowadzenie  podlimitu  w  OC  działalności  w  punkcie  „t”  w  wysokości 
200 000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 36:
Prosimy o  wprowadzenie  podlimitu  w OC działalności  w punkcie  „u”  w wysokości 
50 000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:
Prosimy o wykreślenie  w OC działalności  zapisu w „Uwadze” o  braku zastosowania 
podlimitów…

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kwestia  wyłączeń  odpowiedzialności  nie  została 
uregulowana  w  SIWZ  i  Umowie  i  będą  miały  zastosowanie  wyłączenia  ujęte  w 
załączonych do oferty OWU i klauzulach Wykonawcy / Ubezpieczyciela.



Odpowiedź:
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 8.

Pytanie 39:
Prosimy o  potwierdzenie,  że zakres  ochrony  w  OC działalności  nie  obejmuje  szkód 
będących skutkiem wydania lub braku wydania decyzji organów władzy i administracji.. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie są objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez  Ubezpieczającego  /  Ubezpieczonego  umownego  zwiększenia odpowiedzialności 
poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:
Proszę o uzupełnienie informacji w wykazie pojazdów, które są zaznaczone w tabeli na 
żółto.

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza poniżej dane, które był w stanie ustalić.
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Pytanie 42:
Prosimy o  wprowadzenie  limitu  dla  szkód spowodowanych  wydostaniem się  wody i 
innych  cieczy  z  instalacji  wodno-kanalizacyjnych  lub  innych  instalacji  i  urządzeń 
technicznych w wysokości 200.000 PLN. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:
Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych topnieniem mas śniegu i lodu 



oraz uszkodzenia konstrukcji i poszycia dachu oraz orynnowania i opierzenia w wyniku 
zamarzania wody pochodzącej z topnienia mas śniegu i lodu w wysokości 200.000 PLN

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:
Prosimy o zmianę definicji silnego wiatru, na wiatr o sile powyżej 17,5 m/s.

Odpowiedź:
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 7.

Pytanie 45:
Prosimy o  podanie  łącznej  wartości  (nawet  szacunkowej)  znaków drogowych,  tablic 
informacyjnych, słupów oświetleniowych, lamp będących w posiadaniu Zamawiającego, 
zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie podać łącznej wartości.

Pytanie 46:
Prosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w 
środkach trwałych  i  wyposażeniu  w wysokości  …do 10% sumy ubezpieczenia  danej 
grupy mienia z początku okresu ubezpieczenia…. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:
Prosimy  o  dopisanie  do  klauzuli  likwidacyjnej  dotyczącej  środków  trwałych  zapisu: 
Klauzula nie ma zastosowania dla budynków powyżej 50 lat.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:
Prosimy  o  przeniesienie  klauzuli  przezornej  sumy  ubezpieczenia  do  puli  klauzul 
fakultatywnych. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:
Prosimy o przeniesienie klauzuli zmian w odbudowie do puli klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:
Prosimy o  przeniesienie  klauzuli  akceptacji  zmiany  wartości  mienia  do  puli  klauzul 
fakultatywnych. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:
Prosimy o  przeniesienie  klauzuli  ochrony  mienia  wyłączonego z  eksploatacji  do puli 
klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 52:
Prosimy o zmianę wysokości limitu dla klauzuli miejsca ubezpieczenia do 500.000 PLN. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  są  dla  nich  wiążące.  Zatem  należy  je 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie 
internetowej: http://www.ostrowek.bip.gmina.pl/index.php?id=214


