Oporów, dn. 15.02.2019r.

Wyjaśnienia
do postępowania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Oporów
W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do postępowania, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w
porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu,
zakresu ubezpieczenia).
Odpowiedź:
W ostatnich trzech latach Zamawiający miał zawarte ubezpieczenia w zakresie zbieżnym z
wnioskowanym. Limity odpowiedzialności są na tym samym poziomie, a franszyzy i udziały własne były
zniesione.
Pytanie 2:
Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu
technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często
dokonuje tych przeglądów.
Odpowiedź:
Zamawiający przeprowadza powyższe przeglądy regularnie, w zależności od potrzeb.
Pytanie 3:
Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o
treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
1.
utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2.
niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej
przeprowadzenia;
3.
wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z
zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4.
wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie
ubezpieczenia;
5.
istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 4:
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
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Pytanie 5:
Wartości pieniężne:
od kradzieży z włamaniem
od rabunku w lokalu

10 000,00 zł

nominalna

750 000,00 zł

nominalna

od rabunku w transporcie, w tym
podatki i inne opłaty zbierane przez
750 000,00 zł
nominalna
sołtysów na terenie Polski
Prosimy o udzielenie informacji czy powyższe limity są poprawne?
Odpowiedź:
Prawidłowy limit dla wartości pieniężnych od rabunku w lokalu oraz od rabunku w transporcie wynosi:
75.000 zł
Pytanie 6:
Prosimy o udzielenie informacji, ile osób będzie ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków straży pożarnych (wariant bezimienny).
Odpowiedź:
Proszę do potrzeb kalkulacji składki przyjąć 30 osób.

Wójt Gminy
/-/ Robert Pawlikowski
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