
Odpowiedź na zapytania Nr 2 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 zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytanie numer 1 

Na wykazie wg Załącznika nr 7 : Dane do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, do 

ubezpieczenia zgłaszane są również drogi. 

Pozycja Budowle, suma ubezpieczenia: 3.662.047,00 zł 

1} Prosimy o możliwość ubezpieczenia dróg na pierwsze ryzyko, z limitem: 30.000 zł franszyza 

redukcyjna: 300 zł 

oraz jako kolejny wariant 

2) Ubezpieczenie dróg. z sumą ubezpieczenia: 3.662.047,00 zł, od ryzyk: 1) pożaru; 2) uderzenia 

pioruna; 3) wybuchu; 4) upadku statku powietrznego; franszyza redukcyjna: 300 zł 

oraz jako kolejny wariant 

3) Umieszczenie ubezpieczenia dróg jako przedmiotu ubezpieczenia podlegającego ubezpieczeniu 

fakultatywnemu - możliwość przedstawienia oferty przez Zakład Ubezpieczeń bez ubezpieczenia 

dróg jako przedmiotu ubezpieczenia. 

Odpowiedź  

Zamawiający w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dokonuje wyjaśnień, iż łączna suma 

ubezpieczenia budowli podana w SIWZ wynosi 3 881 208,82 zł. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ wyłączając z ubezpieczenia budowli od ognia i innych 

zdarzeń losowych drogi z sumą ubezpieczenia 3 662 047,00 zł. Po zmianie suma ubezpieczenia 

budowli od ognia i innych zdarzeń losowych będzie wynosić  219 161,82 zł. 

 

Pytanie numer 2 

Prosimy o obniżenie Sumy gwarancyjnej z: 1.500.000.00 PLN na Sumę gwarancyjną 1 000000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie sumy gwarancyjnej. 

 

Pytanie numer 3 

Prosimy o obniżenie limitu dla OC za szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem 

drogami z. 1 000.000,00 PLN na limit: 300.000 PLN, 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie w/w limitu. 

 

Pytanie numer 4 

Prosimy o ustanowienie dla OC za szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem drogami 

franszyzy redukcyjnej w wysokości: 400 zł 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w franszyzy. 
Z poważaniem 

Bogdan Ciemiecki 

(-) 

Przewodniczący komisji przetargowej 


