
 1

Zamawiający:                                                                            Augustów, dnia 01-07-2015 r. 
Powiat Augustowski 
ul.3 Maja 29, 16-300 Augustów 

 
Uczestnicy postępowania 

                                                           (wszyscy) 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego (znak sprawy: OP.272.3.2015) 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na 
zgłoszone zapytania do SIWZ: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
POWIATU  AUGUSTOWSKIEGO” 
 

Zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU  AUGUSTOWSKIEGO” w 
Załączniku Nr 1a do SIWZ pkt. IV ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej długości 
zarządzanych i administrowanych dróg. 
 
zamiast dotychczasowego brzmienia: 

„Długość zarządzanych i administrowanych dróg: 
drogi powiatowe w Augustowie o łącznej długości: 41,036 km, drogi powiatowe w Lipsku o 
łącznej długości: 5,254 km oraz 35 sztuk mostów o długości 588,15 m , w tym 2  mosty 
drewniane na dr 1223B  Sosnowo i na dr 1242B Żyliny  oraz  37 sztuk przepustów)” 

 

przyjmuje treść: 

„Długość zarządzanych i administrowanych dróg: 
drogi powiatowe o łącznej długości: 41,036 km ulice miejskie w Augustowie; 5,254 km ulice 
miejskie w Lipsku;  449,453 km ulice zamiejskie oraz 35 sztuk mostów o długości 588,15 m , w 
tym 2  mosty drewniane na dr 1223B  Sosnowo i na dr 1242B Żyliny  oraz  37 sztuk przepustów)” 

 

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zgłoszone zapytania do SIWZ. 

 

 PYTANIE  1  
Określenie czy Zamawiający prowadzi wysypisko odpadów , segregacji odpadów, utylizacji  śmieci i 
czy przedmiotowa działalność jest zgłoszona do ubezpieczenia w zakresie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej.   
Jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji, konstrukcji budynków budowli, wartości mienia zgłoszonego 
do ubezpieczenia oraz procedury i sposoby zabezpieczenia p.poż. i przeciw kradzieżowe, obowiązujące 
w przedmiotowych lokalizacjach oraz czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia lustracji 
składowiska przez inżynierów oceny ryzyka.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż nie prowadzi  wysypiska odpadów , segregacji odpadów, utylizacji  śmieci  i 
przedmiotowa  działalność  nie jest zgłoszona do ubezpieczenia w zakresie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej.   
 
PYTANIE  2 
Określenie czy zgłoszone jest mienie określane jako pustostany, jeśli tak proszę o wskazanie 
lokalizacji, wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, oraz sposobu zabezpieczenia mienia. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  informuje,  iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  w tym budynki 
nieużytkowane, wraz z sumami ubezpieczenia został podany w załączniku nr 1a do SIWZ.   
Dwa budynki  nieużytkowane wykazuje  Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie , lokalizacja ul. 
Wojska Polskiego 54.  Budynki znajdują się na ogrodzonym placu, media są  odcięte. 
PYTANIE  3 
Określenie czy zgłoszone są do ubezpieczenia budynki budowle o konstrukcji drewnianej, oraz mienie 
znajdujące się w tych budynkach.  
Jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji, wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  informuje,  iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  w tym budynki drewniane  
wraz z sumami ubezpieczenia został podany w załączniku nr 1a do SIWZ.   
 
PYTANIE  4 
Określenie czy zgłoszone są do ubezpieczenia budowle takie jak mosty, drogi od zdarzeń losowych, 
jeśli tak proszę o podanie sum ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  informuje,  iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z sumami 
ubezpieczenia został podany w załączniku nr 1a do SIWZ.   
W ramach ubezpieczenia  mienia  od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone  drogi  powiatowe, mosty   
i przepusty  systemem pierwszego ryzyka  na sumę ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (pkt 2.4.10. SIWZ ) 
 
PYTANIE  5 
Proszę o wyjaśnienie zapisu – „ 2.1.19. pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji oraz pojazdy 
nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco”  
Czy ubezpieczeniem mają być objęte pojazdy mechaniczne – podlegające rejestracji a nie mające 
wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego AC.  
Oraz czy suma ubezpieczenia jest w systemie sum stałych – czy jest wykaz mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia w ramach  zapisu „Ubezpieczenie pojazdów niepodlegających obowiązkowej rejestracji 
oraz pojazdów nieubezpieczonych w zakresie ubezpieczenia auto casco, wyłącznie w miejscu 
ubezpieczenia.  
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 
Suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub rynkowej”  
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający  informuje, iż  zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 a do SIWZ pkt. 2.4.11. 
ubezpieczeniem w systemie pierwszego ryzyka mają być objęte  pojazdy niepodlegające 
obowiązkowej rejestracji oraz pojazdy nieubezpieczone w zakresie ubezpieczenia auto casco, 
wyłącznie w miejscu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub 
rynkowej. 
 
PYTANIE  6  
Określenie łącznej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie : 
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z podziałem na stacjonarny i 
przenośny. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż łączna suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w 
zakresie: 
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  - wynosi  105 782 544 zł 
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 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wynosi : stacjonarny 12 905 568,79 zł 
i   przenośny 584 440,38 zł. 
 
 

 

PYTANIE  7 
Określenie jakie obowiązywały w poprzednim  roku ubezpieczenia franszyzy z podziałem na 
ubezpieczenia: 
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:  
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podaje wysokości franszyz w poprzednim  roku ubezpieczenia z podziałem na 
ubezpieczenia: 
1) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna  - brak 

3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 Franszyza integralna - 200 zł 
 Franszyza redukcyjna - brak 

4) w ubezpieczeniu  sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 Franszyza integralna , franszyza redukcyjna -  brak  
 Udział własny 5 %wartości szkody  

5) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
 Franszyza integralna –- 200 zł  
 Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest 
równa wysokości świadczenia ZUS) 
 Udział własny – brak 

  
 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią 
SIWZ  i  będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji i zmianą treści SIWZ nie 

przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert. 
 

 
 
 

 
 

 
 


