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Wrocław, 05.12.2013 r.

Do uczestników  przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia 
Gminy Rymanów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR INW-ZP.271.17.2013

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  Gminy  Rymanów,  na  podstawie  udzielonego 
pełnomocnictwa,  kancelaria  brokerska  Supra  Brokers  Sp.  z  o.o.  podaje  odpowiedzi  na 
pytania  do  SIWZ  zadane  przez  wykonawców/  informuje  o  następujących  zmianach  w 
SIWZ:

Pytanie nr 1: Z uwagi na podział ubezpieczenia poszczególnych jednostek na odrębne
pakiety prosimy o aktualny raport szkodowości uwzględniający:
• w przypadku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, szyb od stłuczenia
itd. - których jednostek dotyczy dana szkoda?
• w przypadku OC - z jakiego tytułu zostało wypłacone odszkodowanie? ( np. OC delikt,
organizacja imprez masowych, niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych
obowiązków przez władze, OC dróg, szkoda osobowa itd.).
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przesłania takiego zestawienia.
Pełne informacje szkodowe są dostępne w załącznikach do SIWZ oraz odpowiedziach
na pytania.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na połączenie pakietów: I, II i III w jeden
pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej
sprzętu elektronicznego i środków obrotowych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wyłączenie z ryzyka kradzieży
zwykłej środków obrotowych Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zmienionych treści klauzul:
klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w następującej treści:
"Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uznaje za
wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli
w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach
Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie
nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne
zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak
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przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po
przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych w następującej treści:
"Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych uznaje za
wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli
w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach
Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie
nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne
zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak
przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po
przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
klauzula reprezentantów w następującej treści:
"Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek
rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności
za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Za
reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które
zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Klauzula wartości księgowej brutto
"Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość
księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na
wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia
ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej
wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia nie więcej jednak niż suma
ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w
przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego
do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień
zgłoszenia mienia do ubezpieczenia. W przypadku:
- nie odtwarzania / nie odbudowania każdego rodzaju mienia;
- sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat;
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wypłata odszkodowania nastąpi do wartości rzeczywistej"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenia limitu na graffiti do 5 000 zł 
w klauzuli dewastacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC
z tytułu administrowania drogami:
a) punktu 11 tj. zalanie drogi (...)
b) punktu 12 tj. robotami konserwacyjnymi (...)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia w:
Mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych w definicjach:
"Powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się
poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód
gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów
lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych
opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach
górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem
wymienionych zjawisk"
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
"Zalanie, w tym m.in. wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne
substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek
awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów,
spustów itp. podczas przerwy w dostawie wody, cofnięcia się ścieków lub wody z systemu
kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź
wysokich temperatur a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub
lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do
powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów
budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe"
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Sprzęcie elektronicznym:
"Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie,
błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i 
świadomego działania)"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
"Działanie wody tj. m.in. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu,
wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej 
postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z
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innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub
innych zaworów podczas przerwy w dostawie wody".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmiana SIWZ  - PAKIET II – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. 
administrowania drogami

Zmiana długości dróg: Łączna długość dróg (km): 130 km.

Zmiana SIWZ dotycząca terminu składania ofert:

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla Gminy Rymanów
Nie otwierać przed 10.12.2013 r. godz. 10:10

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 10.12.2013 r., do godz. 10:00 na adres:

Urząd Gminy Rymanów
Adres siedziby: 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a

(Sekretariat)

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10:10 w świetlicy – pokój nr 24. 
Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Zatwierdził: 
Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów
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