
 

 

Sierpc, 15.04.2014 r. 

 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Sierpc 

09-200 Sierpc, Piastowska 11a 

Strona internetowa, Wykonawcy 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia 

i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sierpc i jego jednostek organizacyjnych. 

 

Gmina Miasta Sierpc, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, przekazuje wykonawcom oraz 

udostępnia na stronie internetowej pytania wraz z wyjaśnieniami. 

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

Pytanie nr 1:  

W pkt. 1.4.2 dotyczącym mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania, prosimy o podanie wykazu 

lokalizacji mienia aktualnie wyłączonego z eksploatacji/użytkowania 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Informuje się, że w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. 

Jednakże nie da się wykluczyć, że w czasie trwania umowy taki przypadek może wystąpić. 

Pytanie nr 2: 

W pkt. 3.4.3 dotyczącym dewastacji prosimy o zmianę limitu na 50 000 zł oraz rezygnację 

z dodatkowego limitu na szkody w infrastrukturze drogowej 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Nie wyraża się zgody na zmiany w SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 3: 

W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli nr 7.12 Klauzula mienia ruchomego prosimy o informacje jakie 

mienie ma być objęte ochroną na podstawie powyższej klauzuli. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie ma możliwości podania konkretnego mienia objętego klauzulą mienia ruchomego. Jest 

to mienie należące do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sierpc. 

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

Pytanie nr 4: 

W pkt. 2 dotyczącym dewastacji w związku z ryzykiem kradzieżowym, wnosimy o wprowadzenie limitu 

w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Nie wyraża się zgody na zmiany w SIWZ w tym zakresie. 



W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) 

w zakresie ubezpieczenia OC określonym w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy 

o wskazanie różnic. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Informuje się, że okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC 

określonym w SIWZ. 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 

z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Potwierdza się, że ochrona ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także 

w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Potwierdza się, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych 

w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego odcinków dróg zarządzanych / 

administrowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Informuje się, że stan techniczny odcinków dróg zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego 

jest dobry, co potwierdza niska szkodowość w ryzyku OC zarządcy drogi. 



Pytanie nr 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 

obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze 

ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Potwierdza się, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje 

szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze 

ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku 

z wykonywaniem władzy publicznej limitu odpowiedzialności w wysokości : 400 000 zł 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Potwierdza się, że zgodnie z tabelą w pkt 3.3 dotyczącym podlimitów sum gwarancyjnej w ubezpieczeniu 

OC wprowadzono limit w wysokości 100 000 zł dla szkód wynikłych z art. 417 KC oraz 417
1
 KC 

(wykonywanie władzy publicznej) 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w niniejszym piśmie stanowią 

jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. 

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

w związku z czym, nie przedłuża się terminu składania ofert w postępowaniu. 

Z poważaniem, 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

/-/ 

Bogdan Ciemiecki 


