Katowice, 28.05.2018
WYKONAWCY
wg rozdzielnika
STRONA INTERNETOWA
Dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poniżej
informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie
wyjaśnieniach
W związku z przystąpieniem do składania ofert na ubezpieczenie mienia zwracam się z
uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:
PYTANIE NR 1: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek
lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody
polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową
(OC za produkt gastronomiczny, ) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem
choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody
objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 3: Prosimy w pkt 4.8 i pkt 4,9 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na
wprowadzenie podlimitu w kwocie 200 000 zł.
ODPOWIEDŹ NR 3: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 4: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania
imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami
motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości.
ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 5: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód
związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
ODPOWIEDŹ NR 5: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 6: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
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ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zakres ubezpieczenia nie wykracza poza odpowiedzialność regulowaną przepisami
prawa.
PYTANIE NR 7: Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w
granicy sumy gwarancyjnej.
ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 8: Prosimy o podanie szkodowości na okres pełnych ostatnich 5 lat (wypłaty,
rezerwy).
ODPOWIEDŹ NR 8: Zamawiający podał przebieg ubezpieczeń za lata 2014-2018 i nie dysponuje
innymi danymi niż te, które przedstawił w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 3.
PYTANIE NR 9: Prosimy o wprowadzenie w pkt 4.12 -odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi podlimitu
200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 10: Prosimy o wprowadzenie w pkt 4.27 – odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, objętych jedną umową
ubezpieczenia, podlimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 11: Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o
dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się
organizacją pokazów.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający dookreśla, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w
sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
PYTANIE NR 12: Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:
a)
czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym
(jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
b)
prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie
znaków)
c) stan zarządzanych dróg.
ODPOWIEDŹ NR 12:
a) Tak, usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - Zamawiający każdorazowo żąda
polisy OC,
b) wew. Przepisy w tym zakresie nie są uregulowane, niemniej jednak, min. raz w miesiącu
dokonywane są objazdy/kontrole dróg gminnych, po czym niezwłocznie zlecenia do
wykonania są przekazywane do firmy zew. realizującej bieżące utrzymanie dróg i
chodników gminnych,
c) Stan zarządzanych dróg jest pod kontrolą – corocznie wykonywane są przeglądy przez
firmę zewnętrzną.
PYTANIE NR 13: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w 4.29 nie będą objęte
szkody kradzieży mienia z pojazdu.
ODPOWIEDŹ NR 13: Zamawiający potwierdza.
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PYTANIE NR 14: Prosimy o wykreślenie pkt 4.39 lub wprowadzenie podlimitu 100.000 zł na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
ODPOWIEDŹ NR 14: Zamawiający dla pkt. 4.39. wprowadza limit 100 000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
PYTANIE NR 15: 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.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat
składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.
ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, zarzadzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z poradzeniem
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
PYTANIE NR 16: Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie,
że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących
przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
ODPOWIEDŹ NR 16: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w
SIWZ.
PYTANIE NR 17: 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 NR 17: Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących
przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
PYTANIE NR 18: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i
ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 18: Zamawiający potwierdza, iż budynki i ich instalacje poddawane są
regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przeglądy potwierdzone
są stosownymi protokołami.
PYTANIE NR 19: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a)
budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie
wybuchu pożaru
ODPOWIEDŹ NR 19: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia takich budynków.
Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1.
Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia budynki komunalne, w których lokale zajmują
lokatorzy.
PYTANIE NR 20: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i
badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 20: Zabezpieczenia przeciwpożarowe – zgodnie z wiedzą Zamawiającego –
posiadają aktualne przeglądy i badania przewidziane przepisami prawa.
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PYTANIE NR 21: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych
przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z
informacją o ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 21: Zamawiający nie prowadzi prac, o które pyta Wykonawca.
PYTANIE NR 22: Prosimy o przeniesienie:
klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ NR 22: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla
klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji w wysokości 500 000 zł.
PYTANIE NR 23: Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach
jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.
ODPOWIEDŹ NR 23: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE NR 24: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat
do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie
techniczne.
ODPOWIEDŹ NR 24: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w
SIWZ.
PYTANIE NR 25: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.
ODPOWIEDŹ NR 25: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 26: Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały
określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 26: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 27: Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o
informacje;
- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia
(pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)
ODPOWIEDŹ NR 27: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia, o które pyta
Wykonawca.
PYTANIE NR 28: Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z
eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.
ODPOWIEDŹ NR 28: Zamawiający nie ma takich planów.
PYTANIE NR 29: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca
ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na
temat wysokości poniesionych strat.
ODPOWIEDŹ NR 29: Od 1997 na terenie ubezpieczającego nie wystąpiła powódź oraz
lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy w przeszłości szkodom powodziowym.
PYTANIE NR 30: Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia
poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 30: Zamawiający wprowadza dla ryzyka powodzi limit w wysokości 2 000 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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PYTANIE NR 31: Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka
powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000
zł).
ODPOWIEDŹ NR 31: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 32: Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej
sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków
wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości
ODPOWIEDŹ NR 32: Najdroższą lokalizacją jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III
Sobieskiego 211 b o PML wynoszącym ok. 4,7 mln zł.
PYTANIE NR 33: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki
nieużytkowane
W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym
lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
ODPOWIEDŹ NR 33: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia, o które pyta
Wykonawca.
PYTANIE NR 34: Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o
przesłanie;
-wykazu ich lokalizacji (adresu),
-jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?
-sposobu ich zabezpieczenia
-podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?
ODPOWIEDŹ NR 34: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.
PYTANIE NR 35: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie
w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków /
budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.
ODPOWIEDŹ NR 35: Zamawiający wszystkie posiadane informacje przedstawił w załączniku
nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. Ponadto Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym).
PYTANIE NR 36: W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy,
zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z
ubezpieczenia.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia
do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.
ODPOWIEDŹ NR 36: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia, o które pyta
Wykonawca.
PYTANIE NR 37: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone
zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit
określony zapisami SIWZ).
ODPOWIEDŹ NR 37: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 38: W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody
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materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”
ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.
ODPOWIEDŹ NR 38: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przeszkody niematerialnej”
rozumie się wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeniowe, np. czujniki ruchu itp.
Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 39: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu
stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy).
ODPOWIEDŹ NR 39: Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania zmian w umowach
jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę
wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu
stron.
PYTANIE NR 40: 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 NR 40: Zamawiający potwierdza, jednocześnie przypomina, że w sprawach
nieuregulowanych przez SIWZ i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawców.
PYTANIE NR 41: W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o
odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie
określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń
–prosimy o ich wskazanie.
ODPOWIEDŹ NR 41: Zamawiający w ostatnim roku był ubezpieczony z zakresie zbieżnym do
wnioskowanego.
PYTANIE NR 42: W celu oceny dotychczasowej historii szkodowej prosimy o informację na
temat:
- franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w ostatnich 3 latach w
poszczególnych ryzykach ( w tym w OC zarządcy dróg),
- na jaki dzień podana jest informacja o szkodowości
ODPOWIEDŹ NR 42: Franszyzy i udziały własne w ostatnim roku kształtowały się na tym
samym poziomie co we wnioskowanym programie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenia komunikacyjne:
PYTANIE NR 1: Prosimy o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia autocasco na:
RP i Europa z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika
termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży
pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub
dodatkowego, powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający przypomina, że w pkt.:
2.3.6. Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem państw byłego
ZSRR (nie dotyczy krajów będących członkami UE). Za rozszerzenie w okresie trwania umowy
ubezpieczenia – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obszaru odpowiedzialności na
terytorium państw byłego ZSRR ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę – zawęził zakres
terytorialny ubezpieczenia Autocasco.
PYTANIE NR 2: Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na, Iran, Izrael, Maroko,
Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający nie przewiduje podróży pojazdami służbowymi do
wymienionych krajów.
PYTANIE NR 3: Prosimy o zmianę zapisu AC z ,,Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty
poniesione przez ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie
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pojazdu przed powiększeniem szkody – limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy
ubezpieczenia na ,, zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia
dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, koszty, o których mowa
zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ NR 3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z propozycją
Wykonawcy.
PYTANIE NR 4: Prosimy o zmianę zapisu AC z ,,Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty
holowania w ramach sumy ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub
szkody całkowitej limit odpowiedzialności za usługę holowania wynosi 5 000,00 zł w
odniesieniu do wszystkich pojazdów łącznie.” na,, transportu uszkodzonego pojazdu do
miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem
sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu
do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, , koszty, o
których mowa zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej
równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z propozycją
Wykonawcy.
PYTANIE NR 5: Prosimy o podanie roku produkcji koparko - ładowarki poz. 23 w załączniku
wykaz pojazdów.
ODPOWIEDŹ NR 5: Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1d do SIWZ,
zakładka nr 4.
PYTANIE NR 6: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.05.2018 godzina 12
ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający przypomina, że termin składania ofert ustalił na 30.05.2018
r. na godz. 14.00
Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Z poważaniem

Sporządzono 1 egz.:
Przesłano mailem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego.
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