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Wrocław, 29.11.2012 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: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Pakietu IV – UBEZPIECZENIA 
KOMUNIKACYJNE nie jest wymagane ubezpieczenie Auto Casco. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 
Z uwagi na fakt, iż w załączniku nr 14 do SIWZ nie zaznaczono Assistance dla żadnego 
pojazdu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści ubezpieczenie Assistance 
dodawane bezskładkowo do ubezpieczenia OC i  obejmujące wyłącznie samochody 
osobowe oraz samochody dostawcze i ciężarowe o ciężarze całkowitym nie 
przekraczającym 3,5 tony DMC, zgodnie z warunkami obowiązującymi u Wykonawcy, 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Informacja o naniesieniu tego rodzaju zmian 
powinna znajdować się w ofercie przetargowej. 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie wysokości wypłaconych szkód z obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ze zdarzeń zaistniałych 
odpowiednio w roku 2010, 2011 oraz 2012, natomiast w przypadku szkód pozostających w 
trakcie likwidacji prosimy o podanie wysokości rezerw utworzonych przez 
dotychczasowego ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 28.11.2012 r. 
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Pytanie: 
Czy Szkoła Podstawowa w Bziance (wykazana w załączniku nr 11 do SIWZ) wchodzi w 
skład któregoś Zespołu Szkół Publicznych zgłoszonego do ubezpieczenia – jeżeli tak 
prosimy o wskazanie w skład którego. 
Odpowiedź: Nie 
 
 
Pytanie: 
Czy Szkoła Podstawowa w Głebokiem (wykazana w załączniku nr 11 do SIWZ) wchodzi w 
skład któregoś Zespołu Szkół Publicznych zgłoszonego do ubezpieczenia – jeżeli tak 
prosimy o wskazanie w skład którego, 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Czy w okresie trzech ostatnich lat ubezpieczenia majątkowe obejmowały Zespół 
Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Rymanowie – jeżeli tak prosimy o podanie 
szkodowości dotyczącej tej jednostki. 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 11 do 
SIWZ.  
 
Pytanie: 
Czy w okresie trzech ostatnich lat ubezpieczenia majątkowe obejmowały Zespół Szkół 
Publicznych w Sieniawie – jeżeli tak prosimy o podanie szkodowości dotyczącej tej 
jednostki. 
Odpowiedź: Tak. Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 
11 do SIWZ. 
 
 
 
Pytanie: 
Czy w okresie trzech ostatnich lat ubezpieczenia majątkowe obejmowały Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rymanowie – jeżeli tak prosimy o podanie szkodowości dotyczącej 
tej jednostki, 
Odpowiedź: Tak. Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 
11 do SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w przedmiotowym ubezpieczeniu w okresie 
ostatnich 3 lat w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności oraz jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach 
majątkowych. 
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia. 
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Pytanie: 
Czy w okresie trzech ostatnich lat ubezpieczenia majątkowe obejmowały Zespół Szkół 
Publicznych w Rymanowie – jeżeli tak prosimy o podanie szkodowości dotyczącej tej 
jednostki, 
Odpowiedź: Tak. Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 
11 do SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie, które szkody dotyczące Gminy Rymanów (wykazane w załączniku nr 11 
do SIWZ) dotyczyły ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia (objętego Pakietem I), a które dotyczyły OC z tytułu administrowania drogami 
(objętego Pakietem II), 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 11 do 
SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie szkodowości z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z okresu trzech 
ostatnich lat w poszczególnych jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia, 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 11 do 
SIWZ. 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie szkodowości z ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych z 
okresu trzech ostatnich lat w poszczególnych jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia  
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 11 do 
SIWZ. 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie szkodowości z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz ryzyka dewastacji z okresu trzech ostatnich lat w poszczególnych jednostkach 
zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące szkodowości znajdują się w Załączniku nr 11 do 
SIWZ. 
 
Pytanie: 
Czy wszystkie kategorie mienia zgłoszone do ubezpieczenia w aktualnym postępowaniu 
ubezpieczane były dotychczas przez Zamawiającego – jeżeli nie prosimy wskazać które 
mienie nie było ubezpieczane i jakie ewentualnie środki przeznaczył Zamawiający  
odpowiednio w roku 2010, 2011, 2012 na pokrycie szkód, z których przysługiwałoby 
odszkodowanie na podstawie aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego, 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia 
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Pytanie: 
Czy dotychczas posiadane Ubezpieczenia Zamawiającego obejmowały wszystkie ryzyka 
zgłoszone w niniejszym postępowaniu, jeżeli nie prosimy wskazać które ryzyko nie było 
ubezpieczane i jakie ewentualnie środki przeznaczył Zamawiający  odpowiednio w roku 
2010, 2011, 2012 na pokrycie szkód, z których przysługiwałoby odszkodowanie na 
podstawie aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego. 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia 
 
 
Pytanie: 
Z uwagi na fakt, iż zarówno Urząd Gminy Rymanów, jak również niektóre inne jednostki 
zgłoszone do ubezpieczenia posiadają więcej niż jeden budynek, prosimy podać Sumę 
Ubezpieczenia największej lokalizacji rozumianą jako sumę wartości budynku oraz wartości 
mienia ruchomego w nim się znajdującego. 
Odpowiedź: Około 7 000 000 zł 
 
Pytanie: 
Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki wyłączone z użytkowania, pustostany 
lub budynki przeznaczone do rozbiórki – jeżeli tak prosimy wskazać które, 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Prosimy o uzupełnienie zapisów SIWZ poprzez podanie roku budowy budynków 
należących do U. G. Rymanów 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia na dzień dzisiejszy 
 
Pytanie: 
Prosimy o informację jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w lokalizacji Rymanów, 
Osiedle 40 
Odpowiedź: Rodzaj działalności jest zgodny z profilem działalności, którą prowadzi 
placówka do której należy ta lokalizacja, czyli ZGK w Rymanowie. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla szkód z ryzyka 
napór śniegu lub lodu, proponujemy 100 000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla szkód z ryzyka 
lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, proponujemy limit 100 000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 
Prosimy o informację czy kino w Budynku Domu Sokoła na bieżąco prowadzi działalność, 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie łącznej wartości oraz długości dróg, które mają być przedmiotem 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące przedmiotu i wartości ubezpieczenia zostały 
podane w Rejestrach majątku poszczególnych jednostek. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Pakietu II oraz Pakietu III Zamawiający nie zgłasza 
do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych środków transportowych ujętych w 
grupie 7 KŚT, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu, - jeżeli 
grupa 7 KŚT obejmuje takie pojazdy prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych. 
Odpowiedź: Wszelkie dane dotyczące przedmiotu i wartości ubezpieczenia zostały 
podane w Rejestrach majątku poszczególnych jednostek. 
 
 
 
Pytanie: 
Czy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający wyraża 
zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu szkód 
powstałych w wyniku zalania wskutek topnienia śniegu? Proponujemy limit 100.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie: 
Czy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający wyraża 
zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu szkód 
powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych? Proponujemy limit 100.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie: 
W kontekście klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o jednoznaczne 
potwierdzenie, że we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach spełnione są minimalne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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Odpowiedź: Wszelkie dostępne informacje znajdują się w Rejestrach majtku dla 
poszczególnych jednostek w zakładce „Zabezpieczenia przeciwpożarowe” 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający wnioskuje o 
zastosowanie Klauzuli przetężenia. Prosimy o informacje, czy jest to klauzula obligatoryjna, 
czy fakultatywna. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający nie podał treści tej klauzuli 
dopuszczona będzie oferta, w której Wykonawca sam zaproponuje treść takiej klauzuli. 
Odpowiedź: Klauzula przetężenia jest wyłączona z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia 
są narażone na ryzyko powodzi?  
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiło 
ryzyko powodzi? 
Odpowiedź: W Dom Ludowym we Wróbliku Królewskim. Po wykonaniu inwestycji 
(polder w Klimkówce) zostało ograniczone ryzyko powodzi we Wróbliku Królewskim.  
 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych objęte ma 
być wyłącznie mienie wskazane w załączniku nr 12 do SIWZ - „REJESTR MAJĄTKU” w 
zakładkach „NIERUCHOMOŚCI” oraz „RUCHOMOŚCI”, 
Odpowiedź: Zmawiający potwierdza 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich 
ryzyk objęte ma być wyłącznie mienie wskazane w załączniku nr 12 do SIWZ - „REJESTR 
MAJĄTKU” w zakładkach „SPRZĘT ELEKTRONICZNY”. 
Odpowiedź: Zmawiający potwierdza 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż mienie wskazane w załączniku nr 12 do SIWZ - „REJESTR 
MAJĄTKU” w zakładkach „WYKAZ”, nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia i nie jest 
zgłaszane do ubezpieczenia, o ile nie zostało wykazane w zakładkach 
„NIERUCHOMOŚCI”    „RUCHOMOŚCI” lub „SPRZĘT ELEKTRONICZNY”. 
Odpowiedź: Zmawiający potwierdza 
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Pytanie: 
Prosimy o podanie odległości magazynu paliw od innych budynków należących do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia na dzień dzisiejszy. 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie co jest przechowywane w zbiorniku ZV500 w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej, 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia na dzień dzisiejszy. 
 
 
 
Pytanie: 
Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie od ognia i innych zdarzeń losowych użytkowane 
jest w pomieszczeniach poniżej terenu gruntu, jeżeli tak prosimy wskazać w których 
lokalizacjach oraz jaka jest wartość tego mienia, 
Odpowiedź: Nie 
 
 

Pytanie: 
Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny użytkowany jest w pomieszczeniach 
poniżej terenu gruntu, jeżeli tak prosimy wskazać w których lokalizacjach oraz jaka jest 
wartość tego sprzętu, 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Przy ubezpieczeniu gotówki prosimy o zmianę rodzaju wartości z: „księgowa brutto” na 
„nominalna” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie: 
Przy ubezpieczeniu środków obrotowych prosimy o zmianę rodzaju wartości z: „księgowa 
brutto” na „cena zakupu / koszt wytworzenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie jakiego rodzaju środki obrotowe mają być przedmiotem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia na dzień dzisiejszy. 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna 
posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci); jeżeli tak, to 
czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, 
Odpowiedź: Nie 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub 
odzyskuje odpady, jeżeli tak, to czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, 
Odpowiedź: Nie 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna udziela świadczeń 
medycznych, jeżeli tak, to czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający lub inny podmiot zgłoszona do ubezpieczenia zajmuje się dostarczeniem 
wody dla mieszkańców lub odprowadzeniem ścieków – jeżeli tak prosimy podać aktualną 
liczbę odbiorców wody, 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 
Czy w Klauzuli OC z tytułu organizacji imprez masowych niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadania mienia Zamawiający dopuści wyłączenie związane z brakiem 
odpowiedzialności za pokazy sztucznych ogni oraz organizacją imprez obejmujących sporty 
motorowe, ekstremalne oraz lotnicze, Jeżeli nie prosimy o podanie  

• ile pokazów sztucznych ogni zorganizował Zamawiający odpowiednio w 
roku 2012 i w roku 2011 

• ile imprez sportowych obejmujących sporty motorowe, ekstremalne oraz 
lotnicze zorganizował Zamawiający odpowiednio w roku 2012 i w roku 
2011. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego ryzyka. 
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Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie ubezpieczenia OC o szkody powstałe w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez Członków 
Władz nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej  funkcjonariuszy publicznych określonej w 
Ustawie z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadania mienia nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej  zawodowej pracowników 
Zamawiającego (np. OC nauczycieli, OC lekarzy)  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 
W ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami prosimy o możliwość 
wprowadzenia wyłączenia za przedmioty znajdujące się na drodze dłużej niż 3 dni, 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ.  
 

Pytanie: 
Czy w okresie ostatnich 10 lat kierowane były do Zamawiającego roszczenia w związku z 
wykonywaniem władzy publicznej – jeżeli tak prosimy podać przyczynę roszczenia, 
wysokość roszczenia oraz sposób załatwienia roszczenia, 
Odpowiedź: Nie 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o podanie ile sygnalizatorów świetlnych znajduje się na terenie Gminy Rymanów. 
Odpowiedź: Brak możliwości ustalenia na dzień dzisiejszy. 
 
Pytanie: 
Jakie były przyczyny szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia 
działalności i posiadania mienia oraz jakie podjęto działania (i jakie są planowane) w celu 
zmniejszenia szkodowości w ubezpieczeniu OC, 
Odpowiedź: Wszelkie dostępne na dzień dzisiejszy dane zostały zamieszczone w 
Załączniku nr 11 do SIWZ. 
 



  Strona 10 z 14                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

 
 
Pytanie: 
Jakie były przyczyny szkód w ubezpieczeniu pożaru i innych zdarzeń losowych w 
ubezpieczeniu Urzędu Gminy w roku 2010  oraz jakie podjęto działania (i jakie są 
planowane) w celu zmniejszenia szkodowości w przyszłości, 
Odpowiedź: Odpowiedź: Wszelkie dostępne na dzień dzisiejszy dane zostały 
zamieszczone w Załączniku nr 11 do SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Jakie były przyczyny szkód w ubezpieczeniu pożaru i innych zdarzeń losowych w 
ubezpieczeniu Zakłądu Gospodarki Komunalnej w roku 2011  oraz jakie podjęto działania (i 
jakie są planowane) w celu zmniejszenia szkodowości w przyszłości. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Wszelkie dostępne na dzień dzisiejszy dane zostały 
zamieszczone w Załączniku nr 11 do SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
W załączniku nr 1 do SIWZ, w części dotyczącej ubezpieczenia NNW Członków OSP-I i w 
ubezpieczenia NNW Członków OSP- II podano: 
Ubezpieczony: 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczba osób 120. 
W informacjach dodatkowych podano: Gmina posiada 18 jednostek OSP (460 osób)… 
Prosimy o podanie właściwej liczby członków OSP objętych ubezpieczeniem NW. 
Odpowiedź: Dane podane w SIWZ są prawidłowe. Zamawiający nie ma obowiązku 
ubezpieczać wszystkich członków OSP  w wariancie II. 
 
 

 

 

Dotyczy: 
Pakiet I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia 
Pakiet II – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 
 

Pytanie: 
Czy zamawiający zgadza się na włączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu administrowania drogami z pakietu II do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia z pakietu I, a co za tym idzie 
wyznaczenie limitu na ubezpieczenie oc z tyt. administrowania drogami w wys. 200.000,-zł 
na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Powyższe ubezpieczenia będą 
traktowane jako całość.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 
Pakiet I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia – przedmiot i zakres ubezpieczenia, pkt 2 i 3. Czy Zamawiający zgadza 
się na wykreślenie zapisów pkt 2 i 3 a w jego miejsce wstawienia następującego zapisu 
klauzuli: 
„wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 
władzy publicznej. Rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 
przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej. 
1. Dla celów niniejszego zapisu przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia 

oznaczają: 
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu 

terytorialnego; 
2) szkoda - czysta strata finansowa; 
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze 

władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie 

mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym 

przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 
3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej 
uzyskania. „ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ . 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla w/w rozszerzenia 
( dot. niezgodnego z prawem działania lub zaniechania władzy publicznej ) w wys. 10% nie 
mniej niż 5.000,-zł, natomiast dla pozostałego zakresu na zmianę franszyzy integralnej w 
wys. 300,-zł na franszyzę redukcyjną w wys. 5% nie mniej niż 500,-zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ . 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisów dot. ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tyt. administrowania drogami „ Przedmiot i zakres ubezpieczenia „ a w jego 
miejsce wstawienia zapisów następującej klauzuli: 
 
„Postanowienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami. 
 
1. ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z 

administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany 
do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa 
drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

2.  Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,  
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające 

urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym 
odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu 
nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli 
miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o 
ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 
lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na 
pasie drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz 
przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ . 

 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z pakietu II pkt 4 i 5 – Ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków OSP I  i  OSP II i przeniesienie tych ubezpieczeń do pakietu III 
lub utworzenie oddzielnego,  
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dodatkowego pakietu  V?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie oddzielnego pakietu dla 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I  i  OSP II. W załączeniu do 
niniejszego pisma zostaje wprowadzony Formularz ofertowy dla zadań Pakietu V – 
Załącznik nr 16 oraz Umowa generalna dla Pakietu V – Załącznik nr 17. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ . 

 

 

 
Pytanie: 
Wymienione w załączniku – rejestry majątkowe – obiekty, które posiadają elementy 
konstrukcyjne drewniane. Prosimy o podanie informacji, czy użyte w nich drewniane 
elementy są zabezpieczone ognioochronną impregnacją. Jeżeli tak to prosimy podać jaką., 
ewentualnie prosimy o informacje w jaki inny sposób te elementy są zabezpieczone ppoż. 
Odpowiedź: Brak możliwości uzyskania informacji na dzień dzisiejszy. 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
żywiołów franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 2.000,-zł dla szkód będących 
następstwem pożaru w obiektach posiadających w swojej konstrukcji elementy drewniane, 
w pozostałych przypadkach, na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500,-
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ . 
 
 
 
Pytanie: 
W związku z powyższymi pytaniami prosimy się o wydłużenie terminu składania ofert 
przetargowych do dnia 07.12.2012r. 
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 

ZMIANY 

 DO SIWZ  NR INW -ZP.271.24.2012 

1) Z Pakietu II wył ączono ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I  i  
OSP II i utworzono Pakiet V zgodnie z poniższym: 
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PAKIET V 

Ubezpieczający/Ubezpieczony:  

LP. NAZWA 
JEDNOSTKI: NIP REGON PKD ADRES 

1 Gmina Rymanów 
6 842 377 

352 
370440590 8411Z 

38-480 Rymanów ul. 
Mitkowskiego 14a 

 
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I 
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP II 
 
 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT – PAKIET V 

 

Jedynym kryterium wyboru dla zadań Pakietu II   jest cena - 100 % 

 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. 
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny 
obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) 
cenie, i uzyskają odpowiednią ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 
 
 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – PAKIET V 

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 19.12.2012 r. 
do18.12.2013 r.tj. 12 miesięcy. 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

 
                                                                  Zatwierdził: 

 
               WOJCIECH FARBANIEC  


