
 

 

Sierpc, 14.04.2014 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. 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o podanie informacji na jaki dzień/miesiąc ustalono wartość pojazdów wraz z wyposażeniem 

dodatkowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wyjaśnia się, że sumy ubezpieczenia dla pojazdów w ryzyku AC podane zostały jako szacowane sumy 

ubezpieczenia pojazdów na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z załącznikiem nr 

6 punkt F.2.3.1. w/w wartości zostaną uaktualnione na dzień zawierania umowy ubezpieczeniowej. 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie i wyszczególnienie informacji o szkodach/braku szkód z ubezpieczeń 

komunikacyjnych za lata 2012,2013,2014 w rozbiciu na wysokość oraz liczbę szkód z AC i OC. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze szkodowością Gminy Miasta Sierpc na dzień 12.03.2014 z ryzyk 

komunikacyjnych  w 2013 roku wystąpiła jedna szkoda z ubezpieczenia AC w wysokości 599zł. W latach 

2012, 2014 nie wystąpiły szkody z ryzyk komunikacyjnych.  

Pytanie nr 3: 

Prosimy o modyfikację i dodanie do zapisu SIWZ nr 6, str. 48 następującej treści: „W przypadku szkód 

z ubezpieczeń komunikacyjnych zapis nie dotyczy szkody całkowitej oraz kradzieży pojazdu, 

w przypadku zaistnienia których płatność pozostałych rat wymagana jest natychmiastowo i płatna w dniu 

wypłaty odszkodowania”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Wyjaśnia się, że ubezpieczenia komunikacyjne płatne są jednorazowo. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22/04/2014. 



Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Nie wyraża się zgody na zmianę terminu składania ofert. 

 

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 

 


