Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759) – dalej zwanej ustawą pzp, Zamawiający
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie numer 1
Czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w kwocie: 400 000,00 zł dla
szkód osobowych i rzeczowych wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem będące
skutkiem wykonywania władzy publicznej, dochodzone w oparciu o art. 417 k.c.?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej dla szkód będących wynikiem wykonywania władzy publicznej w oparciu o art. 417 k.c oraz
417¹ k.c.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące wynikiem wykonywania władzy
publicznej w oparciu o art. 417 k.c. oraz 417¹ k.c. w limicie 400 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Pytanie numer 2
Czy Gmina Miasto Sierpc posiada lub administruje wysypiskiem odpadów komunalnych?
Odpowiedź
Gmina Miasta Sierpc jest właścicielem wysypiska odpadów komunalnych, jednakże jego zarządcą i
podmiotem odpowiedzialnym za jego ubezpieczenie jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Sierpcu, który nie jest podmiotem objętym przedmiotowym postępowaniem przetargowym.
Pytanie numer 4
Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma obejmować odpowiedzialność z tytułu posiadania
lub administrowania wysypiskiem odpadów – w SIWZ znajduje się rozszerzenie dotyczące szkód
spowodowanych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych…..?
Odpowiedź
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód będących skutkiem prowadzenia
wysypiska odpadów komunalnych.
Pytanie numer 5
Jeżeli w/w rozszerzenie nie dotyczy wysypiska odpadów, to jakiego rodzaju działalności
prowadzonego przez Gminę ma dotyczyć?
Odpowiedź
Powyższe rozszerzenie dotyczy wszelkich szkód spowodowanych wyciekiem paliwa, smarów,
chemikaliów i innych substancji niebezpiecznych w związku z prowadzoną działalnością statutową
przez jednostki objęte wspólnym postępowaniem przetargowym.
Pytanie numer 6
Ile imprez masowych w ciągu roku organizuje Gmina Miasto Sierpc z podaniem ich rodzaju?
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie około 3 imprez rocznie takich jak: Sylwester, Dni
Kasztelańskie.

Pytanie numer 7
Czy dopuszczacie Państwo możliwość wyłączenia z odpowiedzialności pokazów sztucznych ogni?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód
będących skutkiem przeprowadzenia pokazu sztucznych ogni.
Pytanie numer 8
Co było przyczyną szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
Odpowiedź
2009
2 szkody - najechanie przez poszkodowanych na wystająca studzienkę
2 szkody - wybicie szyby w pojazdach podczas koszenia trawy
2010
3 szkody - najechanie na wystający drut, pękniecie płyty chodnikowej podczas parkowania, w
likwidacji - upadek na nieodśnieżonym chodniku .
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