
Mielec, 17.12.2012 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 odpowiedzialno ści cywilnej oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z jednostkami 
organizacyjnymi , na które udziela się następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 

Czy teren Gminy Mielec zagrożony był powodzią w ostatnich 15 latach? 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający opisał zagrożenie powodziowe w siwz. 
 

Pytanie nr 2: 
Czy w ostatnich  latach (od 2008r) wszystkie jednostki wykazane w Specyfikacji były objęte 
umowami ubezpieczenia w zakresie ryzyk ogniowych, kradzieży, sprzętu elektronicznego 
i odpowiedzialności cywilnej. Jeśli nie prosimy o podanie  

a/ które jednostki i w jakim zakresie nie były objęte umowami ubezpieczenia. 
b/ czy jednostki nie objęte umowami ubezpieczenia w ostatnich 4 latach odnotowały szkody i 

z jakiego powodu. Prosimy o podanie wykazu tych szkód . 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, iż do końca roku 2011 poszczególne jednostki we własnym zakresie zawierały 
ubezpieczenia zatem nie jest w stanie zweryfikować czy wszystkie z nich posiadały ww. zakresy 
ubezpieczenia. Od początku roku 2012 wszystkie jednostki zostały włączone do jednolitego programu 
ubezpieczeniowego. Zamawiający dysponuje wiarygodnymi danymi na temat zakresu ubezpieczeń od 
2011 roku - co do zasady wszystkie jednostki posiadały ubezpieczenia od ognia i innych ryzyk. Jeśli 
chodzi o jednostki oświatowe to w większości posiadały również ubezpieczenia kradzieżowe i 
elektroniki w ramach kompleksowych polis majątkowych. Pozostałe jednostki: SOKiS, Urząd Gminy, 
GZGK – posiadały ubezpieczenia: ogniowe, kradzieżowe, elektroniki, OC. Zamawiający nie dysponuje 
danymi jeśli chodzi o szkody z tytułu ryzyk nie ubezpieczonych.  

 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na : 
a/  wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500.000 zł . 
b/ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi w wysokości 10% wartości szkody nie mniej 

niż 5.000zł 
c/ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji (wandalizmu) w ubezpieczeniu od ognia 

wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł a w ryzyku graffiti w wysokości 20% wartości 
szkody nie mniej niż 500zł 

             d/ wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu od ognia w pozycji „mienie niskocenne” za sprzęt 
elektroniczny i włączenie go w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich z 
podaniem jego wartości i akceptacją załączonej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w 
wieku pow. 5 lat lub zmianę sposobu określenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w 
ubezpieczeniu od ognia wg wartości rzeczywistej. 

KLAUZULA ubezpieczania sprz ętu elektronicznego starszego ni ż 5 lat i/lub w  
warto ściach rzeczywistych  
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w 
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego 
sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i 
wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów 
transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z 
wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na 
podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 



1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita ) - według kosztów zakupu nowego 
sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia 
faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata cz ęściowa ) - według kosztów remontu lub 
naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi 
siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. 
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest 
niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące 
zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. 

e/ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji (wandalizmu) w ubezpieczeniu od 
kradzieży zewnętrznego wyposażenia wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł . 
f/ podawanie w formularzu ofertowym jednej ceny za ubezpieczenia wspólne: mienia od kradzieży, 
odpowiedzialności cywilnej i szyb od rozbicia dla wszystkich jednostek.  
g/ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zewnętrznych systemów monitoringu 
(ubezpieczenie elektroniki) 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł . 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający: 

a/  nie wyra ża zgodny  na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500.000 zł, 
jednakże akceptuje limit w wysokości 3 000 000 PLN. 
b/ akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi w wysokości 10% 
wartości szkody nie mniej niż 5.000zł 
c/ nie wyra ża zgodny  na franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji (wandalizmu) w 

ubezpieczeniu od ognia wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł a w ryzyku 
graffiti w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 500zł 

             d/ akceptuje  zmianę sposobu określenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w 
ubezpieczeniu od ognia wg wartości rzeczywistej. 

e/ nie wyra ża zgodny  na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji 
(wandalizmu) w ubezpieczeniu od kradzieży zewnętrznego wyposażenia wysokości 5% 
wartości szkody nie mniej niż 500 zł . 
f/ nie wyra ża zgodny  na podawanie w formularzu ofertowym jednej ceny za ubezpieczenia 

wspólne: mienia od kradzieży, odpowiedzialności cywilnej i szyb od rozbicia dla 
wszystkich jednostek.  

g/ nie wyra ża zgodny  na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży 
zewnętrznych systemów monitoringu (ubezpieczenie elektroniki) 5% wartości 
szkody nie mniej niż 500 zł . 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o podanie, czy od 2008r.  

a/ Gmina posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w 
Specyfikacji. Jeśli nie, to prosimy o podanie którego rozszerzenia w ubezpieczeniu Gmina 
nie posiadała i czy z tytułu ryzyka nie objętego umową ubezpieczenia odnotowano 
roszczenia i wypłacono odszkodowania. 

b/  Gmina posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności zarządcy drogi. Jeśli nie lub nie w 
każdym roku, prosimy o podanie faktycznej ilości roszczeń z tego tytułu oraz kwot 
wypłaconych odszkodowań. 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający wyjaśnia: 

    a/ Gmina posiadała od 2009 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
podstawowym /delikt/ z rozszerzeniem o klauzule podwykonawców i OC z tytułu zarządzania 
drogami. Informacje na temat szkód i roszczeń uzyskaną od aktualnego ubezpieczyciela 
włącznie z rezerwami zostały podane w Załączniku nr 9. 
b/  odpowiedzi udzielono w pkt a. 

 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający akceptuje: 

a/ wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w ryzyku OC zarządcy drogi do 100.000zł 
b/ skreślenie zapisu V.2.8 – włączenia odpowiedzialności za szkody w następstwie rażącego 

niedbalstwa. 
c/ wprowadzenie w OC zarządcy drogi:  - limit na jedną szkodę w wysokości 2.000zł 



Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający: 

a/ nie akceptuje wprowadzenia podlimitu sumy gwarancyjnej w ryzyku OC zarządcy drogi 
do 100.000zł 

b/ nie akceptuje skreślenia zapisu V 2.8 – włączenia odpowiedzialności za szkody w 
następstwie rażącego niedbalstwa. 

c/ nie akceptuje  wprowadzenia w OC zarządcy drogi limitu na jedną szkodę w wysokości 
2.000zł 

 

Pytanie nr 6:    
Prosimy o podanie aktualnego stanu rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone. 
Odpowiedź nr 6: 
Informacje na temat szkód i roszczeń uzyskaną od aktualnego ubezpieczyciela włącznie z rezerwami 
zostały podane w Załączniku nr 9. 
 
Pytanie nr 7:    
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.12.2012 r. 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składnia ofert. 
 
Pytanie nr 8:    
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi w wysokości 10% wartości 
szkody nie mniej niż 5 000,00 zł. 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, iż udzielił akceptacji na powyższy wniosek powyżej – pyt 3b. 
 

Termin i miejsce składania ofert nie ulega zmianie.  
 
 
 


