
Sieroszewice, dn. 12.12.2014 r. 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy:  Rozpoznania cenowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Sieroszewice 

Numer ogłoszenia: ZP.BSU.22.2014 

 

Przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Ubezpieczającego wraz z odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1: 

W klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym prosimy o zmianę limitu 

odpowiedzialności z 30% na 20%. 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający wyraża zgodę 

 

Pytanie 2: 

W klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem 

ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub 

ekspozycją” 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3: 

W klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do 

10% wartości powstałej szkody nie więcej niż do kwoty 100 000,00 zł 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający zmienia limit odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po 

szkodzie do 10% wartości powstałej szkody nie więcej niż do kwoty 150 000,00 zł 

 

Pytanie 4: 

W klauzuli transportu wewnętrznego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 

30 000,00 zł 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o przeniesienie klauzuli zalaniowej do klauzul fakultatywnych 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie do klauzul 

fakultatywnych 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 



Pytanie 7: 

Prosimy o przeniesienie klauzuli szkód mechanicznych do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 8: 

W ubezpieczeniu OC zarządcy dróg publicznych prosimy o podanie łącznej długości dróg w 

rozbiciu na drogi utwardzone i nieutwardzone (gruntowe). 

Odpowiedź :  

62,27 utwardzonych, 92,53 nieutwardzonych łącznie 154.86 

 

Pytanie 9: 

W ryzyku dewastacji prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego uszkodzenia mienia przez 

zwierzęta. 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 10: 

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ryzyku podtopienia mienia  

prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 500 000,00 zł do 100 000,00 zł 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 11: 

W definicji huraganu prosimy o zmianę zapisu na wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 

m/sek. 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 12:  

W ryzyku dotyczącym śniegu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 

wysokości 50 000,00 zł 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 13: 

W ryzyku dotyczącym zalania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 

wysokości 50 000,00 zł. 

Odpowiedź :  

Ubezpieczający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 14: 

W ubezpieczeniu NNW OSP w wariancie bezimiennym proszę o podanie dokładnej liczby 

drużyn MDP. 

Odpowiedź :  

6 MDP 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: 

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1179 


