
Mokrsko, 04.06.2014 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

 

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. 

treści SIWZ  
 

 
Dotyczy:  Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”.  
 

Gmina Mokrsko na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. z późn. zm., informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. 
wpłynęły zapytania od jednego wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z 

wyjaśnieniami zamawiającego.  
 

 
Pytanie 1: 

 

Czy ubezpieczający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat , które nie były poddane 
generalnemu remontowi w okresie ostatnich 50 lat ( przez generalny remont  rozumiemy wymianę 

wszystkich instalacji  oraz pokrycia dachu ) wg wartości rzeczywistej. 
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie 2: 
 

Wnioskujemy o  wprowadzenie  w definicji huraganu  prędkości wiatru 17,5 m/s. 

 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 3: 

 
Wnioskujemy o  wprowadzenie w def  deszczu nawalnego  współczynnika natężenia co najmniej 4. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie 4: 

 

Proszę o informacje czy i które lokalizacje doznały szkód powodziowych w okresie ostatnich 10 lat - a 
jeżeli doznały to w którym roku i na jaka kwotę. 

 
 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 10 lat żadna z wykazanych lokalizacji nie doznała szkód 
powodziowych.  

 
 

Pytanie 5: 

 
Proszę o potwierdzenie , ze zamawiający przestrzega wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu 

ubezpieczenia a w szczególności  prawa budowlanego, ochrony przeciw pożarowej , przepisów 
Państwowej Inspekcji Pracy , przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych  oraz zaleceń 

producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń 
objętych umowa jak również wykonywania dozoru technicznego  nad ubezpieczonym mieniem. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający potwierdza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa i użytkuje mienie zgodnie z 
warunkami wynikającymi z umów z Wykonawcami.  

 

Pytanie 6: 
 

Czy i które budynki maja konstrukcje palną / ściany, dach, stropy lub więźba drewniana kryta papą 
(więźbą drewniana kryta dachówka lub blacha przy pozostałej konstrukcji budynku niepalnej, nie jest 

traktowana jako palna) – czy są budynki z płyty warstwowej - jeżeli tak to czym wypełnione. 
 

Odpowiedź: 

 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 4 w budynkach i budowlach nie występuje płyta 

warstwowa. Elementy drewniane znajdują się z następujących pozycjach: 
1. Urząd Gminy: poz. 4, 10, 14, 17, 21; 

2. ZSiP Mokrsko – poz. 1, 

3. ZSiP Komorniki – poz. 1, 
4. ZSiP Ożarów – poz. 1, 

5. PSP Chotów – 1, 
6. OSP Chotów – poz. 1, 

7. OSP Krzyworzeka – poz. 1, 

8. OSP Słupsko – poz. 1, 
9. OSP Komorniki – poz. 1. 

 
 

Pytanie 7: 
 

Wnioskujemy o zmianę terminu płatności na 31.07.2014/31.07.2015/31.07.2016 (30 dni od 

rozpoczęcia okresu ochrony). 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie 8: 
 

Wnioskujemy o przesuniecie terminu złożenia oferty minimum do dnia 10.06.2014 
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

 

 
 

 
 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. 

 


