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Wyjaśnienie Nr 3 

do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia  ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej, NNW z tytułu prowadzonej przez Gminę Roźwienica 

działalności oraz ubezpieczenie komunikacyjne, nr sprawy RG.271.PROG.4.2014 
I. Ubezpieczenie mienia 

Zapytanie nr 1 

1. Według jakiej wartości zostało zadeklarowane sumy ubezpieczenia mienie do ubezpieczenia ( wg wartości 
odtworzeniowej / rzeczywistej/ księgowej brutt/ księgowej netto)? 
Odpowiedź: Zadeklarowane sumy ubezpieczenia mienia do ubezpieczenia są według wartości rzeczywistej. 
Zapytanie nr 2 
2. Czy Gmina prowadzi składowisko odpadów? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej prosimy 
o informacje: jaka jest liczba kwater na składowisku, od kiedy jest użytkowanie, do kiedy obowiązuje 
pozwolenie na użytkowanie, szacowana liczba odpadów w ciągu roku w m3 , rodzaj składowanych odpadów 
i czy są składowane odpady niebezpieczne. 
Odpowiedź: Gmina nie prowadzi składowiska odpadów. 
 

II. Ubezpieczenie OC 
Zapytanie nr 3 

3. Jaka franszyza miała zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej? 
Odpowiedź: W dotychczasowym ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej zastosowanie miała franszyza jak 
w punkcie V.B ogłoszenia. 
Zapytanie nr 4 
4. Czy ochroną ma być objęta również odpowiedzialność cywilna następujących jednostek: straży miejskiej, 
straży pożarnej, policji? 
Odpowiedź: Ochroną odpowiedzialności cywilnej nie jest objęta  straż miejska i policja, natomiast jest 
ochroną objęta ochotnicza straż pożarna. 
Zapytanie nr 5 
5. Czy wśród budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia znajdują się wyłączone z eksploatacji ? Jeżeli tak 
proszę uprzejmie o wskazanie na wykazie, które są to budynki i odpowiedź na poniższe: 
- Czy teren na który znajdują się budynki nieużytkowane jest ogrodzony, strzeżony lub dozorowany w porze 
nocnej? 
- Od jak dawna budynki są nieużytkowany? 
- Jakie są plany w stosunku do nieużytkowanego budynku? 
- czy w budynkach podłączone są instalacje elektryczne, wodno – sanitarne, gazowe itp.? 
Odpowiedź; Wszystkie budynki są użytkowane. 
Zapytanie nr 6 
6. Czy całe zadeklarowane do ubezpieczenia mienie jest własnością Zamawiającego? Jeżeli nie, prosimy 
o przesłanie wykazu jednostek do których należy zadeklarowane do ubezpieczenia mienie. 
Odpowiedź: Całe zadeklarowane mienie jest własnością gminy. 
Zapytanie nr 7 
7. Jakie jednostki podległe Zamawiającemu mają zostać ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia OC? 
Odpowiedź: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
III. Ubezpieczenie komunikacyjne 
Zapytanie nr 8 

8. Prosimy o uzupełnienie poniższych danych pojazdów: 
- rodzaj rejestrowy pojazdu; 
- ładowność pojazdu. 



Odpowiedź: Dane  dotyczące ładowności zostały podane w załączniku nr 9. Pojazdy wymienione w załączniku 
nr 9 od pozycji 1 do pozycji 13- to pojazdy specjalne pożarnicze a pozostałe- rodzaj rejestrowy - zgodne z 
numerem nadwozia. 
Zapytanie nr 9 
9. Czy Zamawiający potwierdza poniższy zapis: 
Likwidacja szkód w ubezpieczeniu komunikacyjnym pojazdów: 
- wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur 
na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT) - Ustalenie rozmiaru szkody zawiera podatek 

VAT w przypadku, gdy suma ubezpieczenia została ustalona z uwzględnieniem podatku VAT i 
jednocześnie 
Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku VAT. 
Odpowiedź : Ubezpieczający potwierdza zapis „wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata 
odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z 
uwzględnieniem podatku VAT)” 
IV. Pytania dotyczące wszystkich linii ubezpieczeń 

Zapytanie nr 10 
10. Prosimy o przesłanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie trzy lata. Zaświadczenie powinno 
zawierać: kwoty wypłata, kwoty utworzonych rezerw w podziale na lata i ryzyka, liczba szkód). 
Odpowiedź: Został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia i gdy otrzymamy zaświadczenie to 
przedstawimy. 
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