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Mielec, 17 grudnia 2014 
 
 
 

 

                                          Do:  
Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu konkursowym 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIELEC 

wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia informujemy: 
 

Pytanie nr 1 
Czy w sumie ubezpieczenia pojazdu specjalnego o nr rej. RMI25491 FIAT DUCATO, znajduje się 
dodatkowe wyposażenie specjalistyczne? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie rodzaju i wartości tego 
wyposażenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż w sumie ubezpieczenia pojazdu specjalnego znajduje się dodatkowe 
wyposażenie specjalistyczne w postaci urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji – jest to 
urządzenie na stałe zainstalowane w pojeździe i zamawiający nie jest  stanie wydzielić odrębnej wartości 
dla niego. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o zmianę limitu holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu w pkt. 2.3.4.2. w części II – 
Ubezpieczenia pojazdów z limitu: nie więcej jednak niż 2.000zł,  
na 1.000 zł nie więcej niż 10%  sumy ubezpieczenia.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych podczas serwisowania oraz 
podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed  lub po naprawie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. 
 
Pytanie nr 4 
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Uprzejmie prosimy o informację, czy szkody zalaniowe zadeklarowane dla 2010 r. zgodnie z załączonym 

do Specyfikacji wykazem szkód majątkowych to były szkody powstałe w związku z wystąpieniem 

powodzi? 

Odpowiedź Zamawiającego 
Szkody zalaniowe z 2010 nie były bezpośrednio spowodowane przez powódź. Spowodowane były 

nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody 

powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, której ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń 

losowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wykaz wszystkich jednostek podległych, które obejmowane są ochroną ubezpieczeniową w 

ramach niniejszego programu. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Wykaz jednostek znajduje się w:. Załącznik nr 5 – Sumy ubezpieczenia 
Natomiast dane adresowe zawarte są w: ZAŁĄCZNIK NR 4 – Opis działalności Zamawiającego 
 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wykaz adresów ubezpieczanych lokalizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 5. 

 

Pytanie nr 7 

4. Zał. Nr 1 do Specyfikacji pkt. 2.3.7. – prosimy o wykreślenie i zapisu i wprowadzenie klauzuli drobnych 

prac budowlano-remontowych w treści jn. bądź zbliżonej zawierającej najważniejsze elementy oraz 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 

„Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie 

ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlanymi, a także pracami montażowymi i adaptacyjno-

modernizacyjnymi. 

Ubezpieczenie obejmuje do ustalonego limitu odszkodowawczego wartość wykonanych prac budowlano-

montażowych oraz materiałów będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu 

Ubezpieczającego. 

Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają ubezpieczone do pełnych wartości. 

Przez wyżej wymienione roboty budowlane oraz prace montażowe rozumie się wyłącznie takie prace 

wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – tj. łączny koszt robocizny 

oraz pracy sprzętu związany z realizowanymi kontraktami. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje robót, których 

- realizacja narusza konstrukcję nośną budynku, dachu oraz otworów; 

- prace prowadzone są w obiektach nie oddanych do użytkowania; 

- nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na budowę; 

- obszar których nie jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
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Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, iż zaakceptuje zaproponowaną treść klauzuli. 
 

Pytanie nr 8 

Zniesienie jako koniecznego warunku wystawienia odrębnej polisy na ubezpieczenie Odpowiedzialności 

Cywilnej dla GZGK (SIWZ, str. 7, pkt. 1.3), a tym samym wprowadzenie do SIWZ jednego z dwóch 

poniższych wariantów (rozwiązań): 

a) Określenie oddzielnej (dodatkowej od tej określonej w SIWZ) sumy gwarancyjnej dla GZGK, 
tak aby przy ewentualnej realizacji ubezpieczenia istniała możliwość wystawienia odrębnej 
polisy z adekwatną składką, lub 

b) Akceptacja wystawienia jednej (globalnej) polisy Odpowiedzialności Cywilnej dla Gminy 
Mielec i do tego sporządzenie certyfikatu (zaświadczenia) potwierdzającego ochronę dla 
GZGK w ramach polisy dla Gminy oraz wysokość składki przypadającej do zapłacenia dla tej 
jednostki. 

Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, iż zaakceptuje rozwiązanie wskazane w pkt b). 
 
 
Jednocześnie zamawiający informuje,  iż termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków konkursu i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
 
 
         Wójt Gminy Mielec  
 
              Józef  Piątek 
 
 
 

 


