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Wrocław, 27.11.2012 r. 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY 

 DO SIWZ  NR INW -ZP.271.24.2012 

 

 
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 oraz informuje o następujących zmianach w 
SIWZ: 
 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na  przyjęcie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 
500.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
 
Pytanie: 
Proszę określić, które z przedstawionych do ubezpieczenia obiekty Gminy zostały dotknięte 
powodzią od roku 1996 i określenie wysokości strat w tych obiektach. 
Odpowiedź: Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim- szkoda 6 tys zł  wypłacona kilka 
lat temu. Po wykonaniu inwestycji (polder w Klimkówce) zostało ograniczone ryzyko 
powodzi we Wróbliku Królewskim.  
 
Pytanie: 
Proszę o uzupełnienie opisu szkód z uwzględnieniem rezerw szkodowych w rozbiciu na 
poszczególne placówki 
Odpowiedź: Wszelkie znane informacje są dostępne w Zał. nr 11 do SIWZ 
„Szkodowość” oraz w niniejszych odpowiedziach na pytania i zmianach do SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
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Proszę o uzupełnienie danych o szkody komunikacyjne w rozbiciu na OC, AC i NNW. 
Odpowiedź: 
 
Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 
OC komunikacyjne:  
1 szkoda, data szkody 2009-02-16, wypłacono: 1788.20 zł 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej, Osiedle 40 
 
OC komunikacyjne:  
1 szkoda, data szkody 2009-09-28, wypłacono: 1327,50 zł 
2 szkoda, data szkody: 2011-05-30, wypłacono: 1747,71 zł 
3 szkoda, data szkody: 2012-02-24, wypłacono: 4274,06 zł  
 
W pozostałych podmiotach brak szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
 
 
Pytanie: 
Proszę o uzupełnienie treści klauzuli przetężenia oraz klauzuli miejsca ubezpieczenia oraz 
określenie czy klauzule te są klauzulami obligatoryjnymi, czy fakultatywnymi. 
Odpowiedź: Klauzula przetężenia oraz miejsca ubezpieczenia są wyłączone z zakresu 
ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
Pytanie: 
Proszę o sprecyzowanie czy wartości pieniężne w schowku, w ubezpieczeniu mienia od 
kradzieży, mają być objęte ubezpieczeniem jako gotówka od kradzieży z włamaniem, 
gotówka od  rabunku w lokalu, czy w obu zakresach. 
Odpowiedź: W obu zakresach 
 

 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie czy ubezpieczeniem NNW kierowców i pasażerów mają być 
objęte tylko te pojazdy, do których została podana liczba miejsc. Jeżeli ubezpieczeniem 
mają być objęte wszystkie pojazdy to prosimy o uzupełnienie liczby miejsc we wszystkich  
pojazdach. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na 
pytania do SIWZ. 
 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o dokładne wskazanie, które pojazdy mają być objęte ubezpieczeniem asistance. 
Odpowiedź: Ubezpieczenia Assistance zostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

ZMIANY DO SIWZ  NR INW -ZP.271.24.2012 
 
 
1) Zmianie  ulega wykaz pojazdów w zbiorczym Zestawieniu pojazdów dla 
poszczególnych jednostek – w załączeniu do niniejszego pisma 
 
2) Zmianie uległ Załącznik nr 13 Informacje do oceny ryzyka  - dodano informację o 
szkodowości z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z poniższym: 
 
Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 
OC komunikacyjne:  
1 szkoda, data szkody 2009-02-16, wypłacono: 1788.20 zł 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej, Osiedle 40 
 
OC komunikacyjne:  
1 szkoda, data szkody 2009-09-28, wypłacono: 1327,50 zł 
2 szkoda, data szkody: 2011-05-30, wypłacono: 1747,71 zł 
3 szkoda, data szkody: 2012-02-24, wypłacono: 4274,06 zł  
 
W pozostałych podmiotach brak szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
3) Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 30.11.2012 r. na dzień 05.12.2012 r. 
zgodnie z poniższym: 
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PO ZMIANIE: 
 
1. Oferty należy składać do dnia 05.12.2012 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

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

(Sekretariat) 
 
 

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu w świetlicy pokój nr 24 o godzinie 
13:10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

 
                                                                  Zatwierdził: 

 
               WOJCIECH FARBANIEC 

  


