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Lutocin, dnia 30.08.2012 

Nr BDK.27L5.2012 

Do wszystkich wykonawcow 

ODPOWIEDZ 
na zapytanie wykonawcy do SIWZ 

Dotyczy: odpowiedz na zapytanie wykonawcy w post^powaniu na Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Lutocin w okresie od n.09.2012 do 10.09.2015 
(BDK.271.5.2012) - przetarg nieograniczony. 

Szanowni Pahstwo, 

Zamawiaj^cy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pozn. zm.) w post^powaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Lutocin 
w okresie od 11.09.2012 do 10.09.2015, informuje, ze wplyn^ly nast^puj^ce pytania do SIWZ: 

1. Czy zamawiaj^cy posiada/zarz^dza wysypiskiem smieci - jesli tak, czy mozna je wyt^czyc z 
zakresu ochrony 

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie zarzqdza wysypiskiem smieci. 

2. Czy zamawiajqcy posiada/zarz^dza jakiekolwiek placowki medyczne - jesli tak, czy mozna je 
wylqczyc z zakresu ochrony. 

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie posiada/zarzqdza placowkami medycznymi. 

3. Czy zamawiaj^cy posiada zasoby komunalne do celow mieszkaniowych - lie, wiek, stan 
techniczny. 

Odpowiedz: Ubezpieczenie zasobow komunalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe nie jest 
przedmiotem niniejszego postepowania. 
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4. Na czym polegala szkoda z ubezpieczenia OC dzialalnosci - czy podj^to dzialania majqce 
zapobiec podobnym szkodom w przyszlosci, 

Odpowiedz: Szkoda polegala na wybiciu szyby w przejezdzaj^cynn pojezdzie na skutek uderzenia 
kannienia, ktory zostal wyrzucony z kosiarki podczas koszenia przez pracownika UG 
terenow zielonycii przy jezdni. Z uwagi na niemoznosc zabezpieczenia si? przed tego 
typu szkodami jak rowniez niskq wysokosc szkody nie podj^to dzialati zapobiegaj^cym 
szkodom na przyszlosc. 

5. W zwi^zku z ogloszonym przetargiem na ubezpieczenie Gminy Lutocin prosimy o dodatkowe 
wyjasnienia zapisow SIWZ dotyczy ubezpieczenia nast?pstw nieszcz?sliwych wypadkow OSP 
- ubezpieczenie bezimienne druzyn OSP 

- koszty nabycia przedmiotow ortopedycznych - min. 15% sumy ubezpieczenia, 

- koszty ieczenia -min. 10% sumy ubezpieczenia, 

- oparzenia i odmrozenia - min. 20% sumy ubezpieczenia, 

- jednorazowe swiadczenie za pobyt w szpitalu - min. 5% sumy ubezpieczenia 

Co oznaczajq okreslenia minimum? 

Odpowiedz: Wskazane wartosci procentowe progami do kt6rych zakted ubezpieczeh wyplaca 
swiadczenia. Wskazane progi nie mog^ bye nizsze niz wskazany procent sumy 
ubezpieczenia, mogq natomiast bye wyzsze. 
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