
Mielec, 09.12.2011 r.

Dotyczy :  postępowania w trybie zapytania ofertowego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Mielec wraz z jednostkami 
organizacyjnymi, o wartości  szacunkowej poniżej 14 000 Euro

Zamawiający  zawiadamia,  że  wpłynęły  od  Wykonawców wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
warunków  konkursu  na  wykonywanie usługi  kompleksowe  ubezpieczenie  mienia 
i odpowiedzialności  cywilnej  oraz  komunikacyjne  GMINY  MIELEC  wraz  z jednostkami 
organizacyjnymi, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Części I. 
W punkcie V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

Pytanie nr 1:
Przeniesienie wymaganego zakresu ubezpieczenia: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
osobowe  i  rzeczowe  wyrządzone  bezprawnym  działaniem  lub  zaniechaniem  będące  skutkiem 
wykonywania  władzy  publicznej,  dochodzone  w  oparciu  o  art.  417  oraz  417  1  k.c. do  zakresu 
fakultatywnego lub zmiana zakresu na:
 1.     Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone  przez  niezgodne  z  prawem  działanie  lub  zaniechanie  przy  wykonywaniu  władzy 
publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2.      Dla  celów  niniejszej  klauzuli  przyjmuje  się,  że  przyjęte  w  umowie  ubezpieczenia  pojęcia 

oznaczają:
1)       ubezpieczony –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. 

3.      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. 

z franszyzą redukcyjną 10% szkody, nie mniej niż 2.000 PLN
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający akceptuje zmianę zakresu na:
 1.     Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone  przez  niezgodne  z  prawem  działanie  lub  zaniechanie  przy  wykonywaniu  władzy 
publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2.      Dla  celów  niniejszej  klauzuli  przyjmuje  się,  że  przyjęte  w  umowie  ubezpieczenia  pojęcia 

oznaczają:
1)       ubezpieczony –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. 

3.      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. 

Zamawiający akceptuje franszyzę redukcyjną 10% szkody, nie mniej niż 2.000 PLN

Pytanie nr 2:
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami publicznymi:
Zmiana zakresu ubezpieczenia, poprzez dodanie:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)       kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin  
od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu,

2)       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,

 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,
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w szkodach rzeczowych w wys. 200 PLN
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający akceptuje zapisy klauzuli pod warunkiem zmiany 48 godzin na 72 godziny.
Zmiana zakresu ubezpieczenia, poprzez dodanie:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)       kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godziny 
od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu,

2)       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,

 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  72  godziny od  przyjętej  i  

potwierdzonej na piśmie wiadomości,
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w szkodach rzeczowych w wys. 200 PLN
Jednocześnie zamawiający informuje, iż w odpowiedzi nr 6c z dnia 08/12/2011 zaakceptował 
franszyzę na poziomie: 10% wartości szkody nie mniej niż 500zł
 
Pytanie nr 3:
W postanowieniach wspólnych: Zmiana treści klauzuli zgłaszania szkód na:
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu pięciu dni roboczych od daty powstania  
szkody  lub  uzyskania  o  niej  wiadomości,  z  zastrzeżeniem,  że  termin  zgłoszenia  szkody,  która  
powstała wskutek popełnienia przestępstwa (w szczególności wskutek kradzieży, rabunku)  wynosi  
dwa dni robocze od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli zgłaszania szkód na:
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu pięciu dni roboczych od daty powstania  
szkody  lub  uzyskania  o  niej  wiadomości,  z  zastrzeżeniem,  że  termin  zgłoszenia  szkody,  która  
powstała wskutek popełnienia przestępstwa (w szczególności wskutek kradzieży, rabunku)  wynosi  
dwa dni robocze od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Jednocześnie zamawiający publikuje zaktualizowaną listę pojazdów do Części II zamówienia 
wraz z tabelą:   Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych.  
Prosimy o korzystanie z załączonych tabel do przygotowania oferty. 

Termin składania ofert:
Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na 15.12.2011 r. do godziny 
10:00.  Otwarcie  ofert  nastąpi  15.12.2011  o  godzinie  10:15.  Pozostałe  zapisy 
specyfikacji odnośnie miejsca i inne pozostają bez zmian.


