
Wrocław, 16.01.2014 r. 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój 

 
 

dot. ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów: 
 

1. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

3. Prosimy o podanie w jakiej wartości zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie będące przedmiotem 

ubezpieczenia.   

Odpowiedź: Mienie do ubezpieczenia zostało zgłoszone w wartości księgowej brutto. 

 

4. Prosimy o zmianę sumy ubezpieczenia: 

- urządzeń i wyposaŜenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (str. 26 SIWZ)                         

z 30.000,00zł na 10.000,00zł 

- znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego 

(str. 26 SIWZ) z 30.000,00zł na 10.000,00zł 

- budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (str. 26 SIWZ)  z 30.000,00zł na 10.000,00zł .                    

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

5. Prosimy o przeniesienie z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych: 

- klauzuli likwidacyjnej 

- klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 

- klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

 

dot. ubezpieczenie mienia kradzieŜy z włamaniem i rabunku: 
 

6. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

7. Prosimy o przeniesienie z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych: 

- klauzuli likwidacyjnej 



- klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

dot. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 
 

8. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

9.  Prosimy o przeniesienie z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych: 

- klauzuli likwidacyjnej 

- klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnych zmian w SIWZ. 

 

dot. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

10. Prosimy o informację, czy Gmina Pokój posiada lub zarządza wysypiskiem śmieci?   

Odpowiedź: Zamawiający posiada wysypisko śmieci, ale jest ono zamknięte. 

 

11. Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok 
bieŜący. 

 

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu ww ryzyka poniŜszych zapisów: 
Zamawiający  jest obowiązany do: 
           a)  niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niŜ w ciągu 48 godzin, 
           b)  prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagroŜenie dla korzystających z pasa     
           drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
           c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieŜania   
               i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 
 
Odpowiedź: Stan dróg jest róŜny, remonty i prace poprawiający stan dróg sa prowadzone w sposób ciągły. 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wnioskowanych zapisów. 

 
12. Prosimy o informację, czy do zadań gminy naleŜy dowóz dzieci do szkoły? Jeśli tak, prosimy o informację, czy 

gmina           ma podwykonawcę w tym zakresie? 
Odpowiedź:  

 
13. Prosimy o włączenie zapisów klauzuli nr 6 do rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym. 

 
Treść Klauzuli nr 6 - włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych               
i nieprzewidzianych: 
 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych                  
w SIWZ, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby 
trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem Ŝe do poniesienia ich Ubezpieczający 
został zobowiązany decyzją administracyjną upowaŜnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, 
rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów 
(płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego 
na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniŜsze warunki:  
1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, 
niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu naleŜytej staranności w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa, 
2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 
3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności 
gospodarczej,



 
4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niŜ w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 
5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem słuŜby ochrony środowiska, straŜy poŜarnej lub policji. 
  
2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezaleŜnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a takŜe czystych strat finansowych oraz kosztów 
usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo uŜytkowanych przez Ubezpieczającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie reguluje szczegółowo zakresu OC z tytułu szkód w środowisku naturalnym w związku z tym, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki 
Wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie zamówienia. 
 

 
14. Prosimy o weryfikację szkodowości klienta.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza ostateczny raport szkodowy 
 

2010 2011 2012   

Rodzaj ubezpieczenia 
Ilość szkód Wypłata w zł Ilość szkód Wypłata w zł Ilość szkód Wypłata w zł Ilość szkód Wypłata w zł 

Rezerwy TU 
na 

wypłacenie 
szkód 

Mienie od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

9 10 286,66 zł 2 7 517,92 zł 2 1 766,00 zł 4 6 747,46 zł - 

OC działalności - - - - - - - - - 
KradzieŜ - - - - - - - - - 
NNW OSP - - - - - - - - - 

Sprzęt elektroniczny - - - - - - - - - 
Przedmioty szklane 1 126,94 zł 4 3 661,32 zł - - 3 588,72 zł - 
OC komunikacyjne - - - - - - - - - 
AC komunikacyjne - - - - 1 748,00 zł 1 516,00 zł - 

RAZEM: 10 10 413,60 zł 6 11 179,24 zł 3 2 514,00 zł 8 7 852,18 zł   



 
 

15. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.01.2014r  
Odpowiedź: Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na 23.01.2014r. 

 


