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 Mosina, dnia 06.11.2013 r. 
Sprawa: IK.271.37.2013 
 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 
      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i interesu 
majątkowego Gminy Mosina”. 
 

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 31.10.2013 r. oraz 

05.11.2013 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

1. Wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zalań w następstwie nieszczelnej stolarki 

okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a 

także nieumyślnie pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych, 

okien i świetlików dachowych, klap dymowych. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 
podlimit na w/w zakres ubezpieczenia w wysokości  100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

2. Klauzula Leeway - zmiana 20%. 

 

Odpowiedź: 

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 

zapis, iż  postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania 

jeżeli odtworzeniowa wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyższa o 

więcej niż 30 % od podanej sumy ubezpieczenia. 

 

3. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane przepięciami w 

wysokości 100 000 zł. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 
podlimit na w/w zakres ubezpieczenia w wysokości  200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
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4. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane 

topnieniem, zaleganiem oraz ciężarem śniegu i lodu w wysokości 50 000 zł. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 
podlimit na w/w zakres ubezpieczenia w wysokości  100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

5. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane wandalizmem, 

dewastacją 40 000 zł. 

 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 
podlimit na w/w zakres ubezpieczenia w wysokości  100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

6. Wprowadzenie limitu na kradzież zwykłą w wysokości 15 000 zł   

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził 
podlimit na w/w zakres ubezpieczenia w wysokości  20 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

7. Wprowadzenie limitu w likwidacji szkód drobnych na poziomie 2 500 zł 

Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wprowadził limit 
na likwidacje szkód drobnych w wysokości  5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  

 
8. Czy w punkcie VII szczególnych warunków ubezpieczenia wymaganych przez 

zamawiającego mają Państwo na myśli świadczenie rentowe przysługujące 
członkowi ochotniczej straży pożarnej lub członkom rodziny poszkodowanego? 

Odpowiedź: 
Zakres ubezpieczenia określony w pkt. VII SIWZ tj. „Świadczenia przysługujące 
członkowi ochotniczej straży pożarnej lub członkom rodziny poszkodowanego (…)” 
obejmuje  tylko jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
pkt 1Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., 
Nr 81, poz. 351, z późn. zm.). Odpowiedzialnym za  wypłatę jednorazowych 
świadczeń są podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki  ochrony 
przeciwpożarowej.  

 

9. W punkcie VII szczególnych warunków ubezpieczenia wymaganych przez 
zamawiającego - proszę o określenie - maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty 
świadczenia przez gminę w przypadku wystąpienia szkody powstałej podczas 
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działań ratowniczych i ćwiczeń przysługujących członkowi ochotniczej straży 
pożarnej lub członkom rodziny poszkodowanego. 
 

Odpowiedź: 
Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługuję 
na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 
kwot  ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i    chorób  zawodowych. 

 
 

10. zmianę treści SIWZ w punkcie V.2 
 
jest zapis: 

2. Wykonawca będzie wystawiać polisy na okresy roczne, które zostaną wystawione 
komputerowo. Wykonawca jest zobowiązany wystawić także komputerowo 
poświadczenia OC   posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

na zapis: 
2. Wykonawca będzie wystawiać polisy na okresy roczne, które zostaną wystawione 
komputerowo. Wykonawca jest zobowiązany wystawić także poświadczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. 
 
11. podanie, w miejsce liczby jednostek OSP i MDP, liczby osób objętych ubezpieczeniem 

NNW strażaków (członków OSP i MDP) - punkt VI SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Liczba członków OSP i MDP wynosi 258 osób (197 OSP oraz 61 MDP).  
 
12. zmianę  treści SIWZ w punkcie VIII.3 - Ubezpieczenie  ASSISTANCE na udzielenie 

ochrony ubezpieczeniowej obejmującej tylko następujące rodzaje pojazdów: 
1) samochody osobowe, 
2) samochody osobowo-ciężarowe, 
3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 
4) motocykle. 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
13. zmianę  treści SIWZ w punkcie VIII.2 a) Ubezpieczenie Auto Casco  - terytorium 

ubezpieczenia z Polska + Europa - na: 
Ochrona ubezpieczeniowa pojazdu i przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia 
dodatkowego obejmuje w zakresie ryzyk: 
 nagłego działania siły mechanicznej pochodzącej z zewnątrz pojazdu, zdarzenia 

losowego w postaci powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, gradu, huraganu, 
osuwania lub zapadania się ziemi, wybuchu lub pożaru pojazdu, nagłego działania 
czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz 
pojazdu, działania osób innych niż Ubezpieczający lub osobę, z którą Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, przewozu osób wymagających 
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udzielenia nagłej pomocy lekarskiej oraz ryzyka dodatkowego "Wynajem pojazdu 
zastępczego"  – terytorium państw europejskich 

 kradzieży pojazdu lub jego elementów, a także uszkodzenia skradzionego pojazdu w 
wyniku kradzieży, powstałego podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, jazd 
konkursowych, treningów, powstałego podczas użycia pojazdu jako rekwizytu, 
powstałego w pojazdach używanych do nauki jazdy lub jazd doskonalących, 
powstałego w pojazdach wynajmowanych - terytorium państw Unii Europejskiej oraz 
Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii 

 
Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
14. zmianę  treści SIWZ w punkcie VIII.4 Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

jest : śmierć w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia 
na:  śmierć w wyniku wypadku - świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia 
jest: Uszczerbek na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na 
zdrowiu 
na: 
odpowiedzialność z tytułu urazów doznanych przez Ubezpieczonego 
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Odpowiedź: 
Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

 

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 

 
Otrzymują: 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

2. www.mosina.pl 

3. IK-a/a 

  
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538. 

 


