
Kalety, 19.05.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kalety

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r.,  poz.  907,  ze  zm.)  Zamawiający  informuje  o  pytaniach  Wykonawcy,  które
wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Korekta odpowiedzi na pytania wykonawców:

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie Wykonawcy D odnoszące się do 
ubezpieczenia assistance.

Wykonawca zadał następujące pytanie:
9) Czy możliwe jest wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdu:
- STAR o nr. rej. STAC141
- JELCZ nr. rej. STAC140
- oraz wszelkich pojazdów o DMSC pow. 3.5 tony

natomiast Zamawiający udzielił na zadane pytanie następującej odpowiedzi:
Zamawiający rezygnuje z Assistance dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony. Należy to uwzględnić przy kalkulacji składki.

Tymczasem prawidłowa odpowiedź powinna być następująca:

Zamawiający prosi wykonawców o bezskładkowe ubezpieczeni assistance, jeśli takie 
posiadają. Przy czym wykonawcy dołączą takie ubezpieczenie w odniesieniu do tych 
pojazdów, którym zgodnie z obowiązującymi u wykonawców zasadami mogą być 
zaoferowane - np. zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia assistance danego 
ubezpieczyciela.
Wykonawcy są zobligowaniu uwzględnić niniejszą korektę odpowiedzi na pytanie przy 
składaniu ofert.

Odpowiedź na pytania wykonawcy E:

Zwracam się do Pana z pytaniem dotyczącym nie wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ
istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka informacji na temat konstrukcji budynków będących
potencjalnym przedmiotem ubezpieczenia. 
Proszę o opis konstrukcji ścian, stropów i dachów dla każdego z wymienionych w Załączniku 1a
budynków ze szczególnym uwzględnieniem informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe.   

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną wszystkimi niezbędnymi informacjami, o które 
dopytuje Wykonawca. Jednakże, aby umożliwić wykonawcom właściwą ocenę ryzyka zamawiający
przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prawo wykonawców do lustracji 

1



miejsc ubezpieczenia i znajdujących się w nich obiektów. Porównaj pkt 12.7. SIWZ: " Każdy z 
wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc deklarowanych do 
ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z zamawiającym". Zamawiający może jedynie dodać, że 
zasadniczo zarządza swoimi nieruchomościami w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Poza
tym pewne dodatkowe informacje zostały umieszczone w dotychczasowych odpowiedziach na 
pytania wykonawców.
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