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rł o§trorłi Mazowieckiei sp. z o.o,

oslró\Ą N{azowieckx dnil: 20l9 0] ]l

oDPoWltrDZ
na Zapvtania rv spra\yie SIWZ

,\zunoułti Poljstllo.

Uprzcjmic intbn,nujcmY_ iż w dniu 2019-02,20 do Zarrrawil1.]ącego *plyrręl,v plośb,v

o wvjaśnielrie zapisu spccyfikacji istotnvch §aruiikó\! ZłlDó\łieria, w posrępurrlniu

pro\\.aClzollyIn na podstawic Irzcpisó§ ustaw), Z dnia 29 stycziill 200,1 roku lł,arvo Zanrórvieli

Publicznych(tj,D7,.l,.72018l.poz.1986)\Ątlybieprzetargnieoglaniczon},.na:

Ilhezpieczcnic micnia i odpot\icdzialności cvwilne j.

T.,..,1.punni_,,).lr plu.b j..t,1.1,tcpuj,,c.l :

Pytanie nr 1

Cz_v- Zamarviający. lnimo Zastlzcżcllia \\,skazancgo rv art. 29 ust, 3a Llsla\Ąy ]]ra\ĄU Z.llIU\\reń

pUbliczDych. iż \łylrlóg żatruClnicnia na ]rodsta$,ic unro\vy o pracę dotycZy 1ylko cz)-Ilności.

któĄ,ch rvvkonwlanic polcga na Wykony!\,aniLl prac_Y' lv sposólr określony \\ am, 22 .§ I Llsta\\:y

Kocleks pracy, podtlz}llujc §,!,móg Zatrudnjenia na podstil\łie unowy o plecę. gdY

zamówicllic bqdzlc rcalizorvane \,!, Zaklesie obslU!!i unlo\\'y ubezpieczenir Ilzcz aqcnta

utrc7l]icczćlliowego, klóry z racji lla speo_,-fikę srvojej dziala]ności rcgu]owanci ustarvą z dnia

22 naja 1003 l, o pośredIlict\lic rrbczpicczclliowylll świadczy uslugi lla podstł\\,ie Unlowv

agencyjrrej. a nie na podstawic unlowv o pli]cQ|)

Odpowicdź:

Za]rla\!iający wynaga zatrudnienia na podsta\\:ic Lllllowv o pracę osóL] \\.,vkollu]ących

czynności okleślone w nillicjszcj S]WZ,
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Pytanic nr 2

l)Iosilnv o \ł\łfcślellie Z tleści pkt 1l SIWZ żapisu "W przypadku gdy \Vl,konarvclr nie

doclrorva rł.skazancgo tenlinll Zamaulidący otrciąż,v \\iykonawcę karą ulnowną za l(ażd\ dzień

zwloki lł, wysokości 0.1_o,1, calkowite!o wvnagrodZenia brutto okleślollcqo \\ ulnO\Ąlc

o udzic]cnic zanówienia pubIiczncgo",

Odporvicdź:

ZarrrarYiajac1, nic rł,yrażir Zgody na w),kreślcnic z trcści pkt l1 SlWZ zapisu "W przl,pldku gcl_,-

WYkonawca l1ie dochowa \\,skazaiego terrlinu Zanlarr,jający obciąży W),kona§,cQ karą

Ltmow]la Zl kaŻcly clzicń zuloki lv rvl,sokoŚci 0.1|/ó całkou,itego wvDugl,odzenia brurtto

okrcślonego \\ urnorvie o udzic]elic żal1ló\\,ielria pub]iczncgo'.

Dot}czr-i Zadanie 2 [,bc7picczeDie mie ia od ognia i innvch Zdarzeti losowvch

P),tanie nr 3

ił,osimY o pot$,icrdzenie. że l]żedmiotclr1 ul]a7pieczenia rrie nrajq blc puSk)slinv, bUdYllki

przc7l]aczolle do rozbiÓI,ki. namiot),. kioski. budki, nie zu,iązanc tr\\,nlc ż podlożenl obicl(tv.

oraż lnicr]ie będące w t|al(cic bu.lo$,y. inslalacji 1ub rrrontażLr,,

()dpo§icdź:

lłZednliotcm ut]cżpieczenia nie bęC]ą pustostanY, L]udyiki pźeznaczonc do ro7bjóldi, llrnljot\,.

kioslti. budki, l]ic 7\\.iazane tlwale z pod]ożcm obiekt),, oraz lllienie bęClącc $,trakcic bLldowy,

ilrstalac ji lub nrolitażu..

l'ytanie nr 4

Prosiny o informacjc czY \lszystkie buclylki- budou,lc omz lokl]]e posiaclajq pozrvolcnic na

,lż. t].crł r" c zeudlrie z,b.1,1 lazuiłc' ll |',.1\|..|||'i IJ|.lM.|,

Odpowicdźi

Zgloszone clo ubczpleczerria buc]ynlti. budow]c omż lokdle poslaclają poz,,volenie na

r ż;tko,r,ll,ic zl,.,l i z uh,,r.i"z 1a..,lr,i1l,zc1,1.,l ll 1.,lai.
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Pvtanie nr 5

PI,osin1\, o infonnację. czy do ubezpicczcnia zostalo 7głoszonc nrienie

tcchi]icZnvm,

Orlpolricdź:

w Zł]Ąn stanie

Zamarł.iający irrforlnrrjc. że rv jclo ocenie clo ubczpieczenia zostalo zl.Lloszonu trricnic nlc

będace w złvn stanic tcchrticznyrll-

Pltanic nr 6

I'okll,cic clachów prosiny o intbtnacje czv r1o ubezpicczclia zostaly z_lałoszone bud_r'lti(i

Z dachcn] klylYrn st[cchi1 (slomi]. t1-7cina itp,) a także Z dachcIn kr\lvn dlc\\,njnl1\ llli !olllJl]l1.

pL} , lll \' ,.|U\)|l,i t pkJ]ll], dc.,/c,,lllk:,.ll] l|

Odporviedź:

Zlrrra*iający nie posiada budl,nkórv z dachem kr\'tyll1 strzechą (słonla. trzcinn itP,) a takżc

z dachcll krytyIl drcwniarr_,rni gontanri. plytemi rl,jólowyllli, ]Ękanri. cleszczulkLni ltp.

Pvtanic nr 7

Prosiny o infornacje cz), od 1997 r, (rrlacznic) w zgloszonyc}t do ubezpicczenia 1okalizacjaclr

wysląpiła powódź, Jeśli tak. plosiln,v o \\skazanic dotkiiętych nią lokalizacii oraz poclanic

przy,bliżonej wysokości sllat,

Odporviedź:

Zama*,iający inlbrnrujc_ że od ]997 r, (rvlacznic) w zgloszonvch do rrbczpieczenia

lokalizacjach nie w ystąpiła powóclź,

Pl-tanic nr 8

Prosim,v o informacje czlr od 2010 r, (rvłącznic) \\ Zgłoszon,vch do ubezpicczenia lokalizacjaclr

wystł)iłv poc]topicnja. Zalallia. colilięcia woclY Ze sfudzicnck wocl, kan, Jeśli tak. prosirnv

o Wskazanie dotkniQtych nimi Jokallzacji oraz podanie plz},b]iżollej wysokoścj slril,
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odpowicdź:

Zama\\,iający infornruje. że od 2010 r,, (\łącznie) !v 7głoszon_vch clo ubezpieozerria

lokalizacjac]l ]]ie \Vystąpił.v podtopicnia. zalania, cofnięcia rvocly Ze sludzienek \\od.-kalr,

Pytanie nr 9

Prosinly o potwieldzenie że w spraNac]r nieurcgulorvanych w niniejszej Sl\\iZ ZdsL!,§U\Ąxliie

rnają plzepisy prawa oIaZ ogólne \Varukj l]bczpicczcnia Wykonawcy, Jeżeli oWU \\ skazują

przcsłanki ł,y,łączajlpe bąclź ograniczaj6e o.lpo$jedzialność tJbczpicczyciela to nl.lj.r uLlc

zastosowenie. chyba że Zonarviajipy rvłączył jc u,prost do zakresu ubezpieozetril lr Llinicjszc_1

sIWZ,

odpowicdź|

Zana\iając,v pot\\,icrdza, żc rr, spralvach nieuleguiowanych lv niniejsżej SI$lZ zislo50\\ lnic

niajil pźepisy pm\\,a oraż ogólnc wanlllki Ubezpieczenia \\iykonawcy, Jeżeli oWU wskazują

przesłanki w_Y-łącza.jące bądź ogra ]czaiącc odporvicdzlalrlość Ubezpieczyciela IU ]Il.j3 Ulre

Zastosowanie, chybc że ZalDańialąc), włącżył jc rvprost do zakresu ubezpieczenir \ ninie.]§ZeJ

SlWZ,

P},tanie nr l0

Prosinly o nrod_vfikację zapisólv SI\\'Z poprzez \rpfowadzcnic 1imitrr clla lyz1,I<a śrriegu,

w tym zalania \\, wynikLl topnierria śniegu llLb ]odu, a takżc szkody po$'stałc poc1 wp]_vweln jego

ciężarU, ProFonu_jenly linrit w rr,,vsokości 2(X) (xx).00 zl lub inny akceptorralny przez

Za rlla lviaj ącego,

odporvicdź:

Zarnalviający nie lvyraża Zgod} na wprow&d7cnic ]imitrr d]a ryzyka śniegu, \\ l}n1 Zalaria

*, rv_vniku topnienia śniegll ]Ulr lodLl. a lakże szkod_v po$'stałc pod \łpły\leln jego .i9żJ] lr

Pytanie l l

hositt)y o lTod),1lkacjq zapisr5rł,SIWZ poprzez lvprolvaclzenie lilnitu dLir r)7yke Io[,odzi.

l)IopollLlienty linit W §ysokości 500 000 PLN rla jedrlo l *szystkie Zddżeiid w okrcsic

Ubezpieczeiia ]ub inny akcaptowa]ny przcz Zarrlarviającego,
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odpo\\,iedź:

Zama$,iający nic \\,yl,aża zgod1, na rłplorvadzeliie limitu d]a ryź],ka pclwodzi.

l'!,taDie nr l2

Plosilny o pot\\,icrdzcnic, żc ]imity odpowicclzia]ności \\prowadzonc zapjslrli ST\\iZ LrQdą

mla]y żastoso\ł,anic do unlowy. choćby oWU W_vkonatc1, lric prZcwidvwał\, linrjtll

odporł,icdzialności dla dancgo ryzyka lub prż.\\,idylvałv go rv rvl,ższcj rł),sokości niż lltrlit

ok]eśloiy Zapisafii SIWZ. ohyba. że v siWZ Zaznaozol1o wprost inaczej,

odpo\riedź:

Zlrruarviający potwieldza, że limity oclporł,ieclzia]ności \!pro\\,adzonc zapisami SI\VZ bQdą

nliały Zastosowanie do UDowy. ohoćby oWU Wvkonawcv rrie p|zervidyrvaly limitrr

odpowiedzialności dla danego ryzl,ka lub przewiclywaly go rv wyższqj wysokości niż lilllit

określoDy Zźrpisani SlWZ, chyba, że lv SIWZ zaznaczollo \\,prost inirczei,

Pytanic nr 13

Prosinry o potwicrdzcnic. żc .jcźcli nic rr,skazalro jnaczci, okfcślon. w SIWZ linity

odpo\!iedżialności se_ linildnii na jedno i wszystkie zdarzenia *, (loczn,vnl) okresie

lLbeżpiecZenia

odpolricdź:

Zin]a\łiający pot$,ierdza, że jeżeli l]ie \łskazano inaczej. okleślone \ł SlWZ lirrrit1,

odpowiedzialiości są lirrlilltnli ne jedDo i wszvstkie zdafzenia v Q,ocznynl) okrcsle

ubezpiecZenia

I'\1rnie nr l4

Woclriesieniuc]olokrlizacjiŁorllż!,tiskell.wktólejzlokalizorrarrajestsońLr*nnlaoclpadó\\,.

prosinlv o wyltpzenie r,l,zyk ogniolv_,-clr (pożal. \\,ybLlch. clvnl. sadza) z zakfcsLl ochlony

ubezpieczeniowej dlr 1ej lokalizacji, InlorrrrlłeIrr},. że w prz}padliu blaku zgoc]v n3 |o\\ \ ższś.

nie lrędzie lDożliwe pźedsta$ienie przcz ]las olelly Llbezpieczenia,
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odpo\ricdź:

Zame\! iającY lrie § yraża Zgody na \\ Yiączcnic ivżyk ognio$ ych (pożal. \\,ybtlclr. Clvrn. sadza)

Z 7iklesu ochronv ubcżpieczeniowej dla tcj lokaiizacji

Do§c7v: Zadanic 2 Ljbezpieczenie odpolviedżialDości c]-\!ilnei

l'},tanic nr l5

|l'osimv o potwioldzerlic, że w każdyn pr.zypadk(L. gi:lv \\, SIWZ jcst zapis ''sulnJ g\Ą JrJlrc}jn.1

(podlinit) rla.jcdno i rł,sz_vslkie ZdarZenia'' chodzi o podlin]it sunly guararlcvjnej. a nic otlrębrra

sunrę glvarancr,,jna,

Odpowiedź:

ZanawittjącY Pot\\ieldza. żc w każclynl przypadku. gclv rv SIWZ jest znpis ''sunl.] l,a§.l1.1llc\JnJ

(podlimit) na.i.dno i Ws7vslkie zdaźenia" chodzi o podlilnit sumy g§alanc\iiiej. a nic o.]rebną

sLln]ę qwarancvjnl!

Pvtanic Dr I6

prosirrrv w potlvierdzcnie. że w oc za prodllkt gastronomiczny ochrona lrie będzic obejmować

szkód zwiążanvch 7 następstwen przeniesienia cholob_v creutzJbldta-Jacoba oraz innvch

encefa]opatii gąbczaslych

()dpowiedź:

Zanarł,iajip1, infbnnuje, żc SIWZ nie Za\\,icra ur.egulorł.ali rv tyl zakrcsie. lł.zrviąku
Z powvższvm w tym zaklesie Zastosowanic bę.la mialy ogÓlne Warunki l]bezpieczenia

Wykooawcy

Pytąnic nr l7

Plosillly o !otwicrdzerrie. żc zakles bezpieczcnia odpou,icdzie]ności cyrvllnc1 nie obcjll,tLLje

i nic bęclzic obejnownc szkód powstałych W ZwiąZkLl Z sofiowanjeli, spalanienr,

utyliżorlaniem, odzyskicnr odpaclórl, 1ub jakimkolwiek ilurym ich plżetwarzanieul,
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Odporvicdź:

Zarrrawiającl,potwieldza. że zakrcs ubeżpieczenia odpo\\,jedzialności cyrvilncj nie obejnrLljc

i nic bqdzie obejnlo\\,ać szkód powstalych rv zrviązkLl ż sol-towanielll. spalaniclrr,

utvllzorvanicnl. oclzyskiem odpadó\\ lub jakilnkolwick irrtynr iclr plzctrvalzanien,

pvtanie nr l8

Prosinly o potwicrdzcrlie. że zakres ubczpiecze a oclporr,icdzlaJności oywilncj nic obejnLlje

i nie będzie obcjnlorvać szkód po\\,stał_y. ch w zrviązku 7 positdanicm, uż\łkowanienl,

admi]]istrowaniem. zarZądZaniem w,vs]rpiskicmisklaclolvjskien śrni§ci,/odplrdów,

Odporvicdź:

Zanrarr,iaiący polrvieldza. żc Zekfes ubezpieczcnia ocĘorviedzialności clłr.ilnej nie obejmujc

i nie bęclzlc obe.jDow.rć szkód powstal),ch w ż1\,'iązku z posiadanicIn. użvtkowanicl]l.

adrllillistlo\\.anicn]. ża]'ZądZaniem \\.ysvpjskienriskladorviskion śniecilodpadórv,

Pytanic nr 19

Jeżcli Zanawiajacy posiada/uż\lkUjei zarządza]administruje \ł,ysypiskiel1lskladowiski§111

śnieci lllub zakładenr rrtylizacji odpadów i,/Iub sońowtlią odpadó\\, to pfosinlv poclanic

]]oniższych i nfornlacj i:

gd7ie się Zllajdujc edfes,

od kicdv l'unkcjonLlje.

na jak dużvnl obszar7c

czy plano\\,anc icst.icgo Zanlknlęcic_ icżcli lak to kiei:l},

loclzaj odpadórv (czy są ló\\,nicż niebezpieczllc)

co 7najduje się \\,najbliższ}ni sąsieclztwic t]/clr obieklów']

Odpowiedźl

Adres: ul, Łomżyńska 11. Stale Lubiejcwo, 07-]00 Ostrów N4azowiecka

Skłaclowisko lunkcjonuje ocl 19t l,r,

|orvierzchnia skłat]olvjskl: 8 lt] he

Planorvanv okrcs cksploltacji skledo$,iskaI do 2035 r,

Na skłaclowisku znajdltją się odpady inne niż nicbczpieczne

a.

b,

c.

d.

t

b.

c-

d,

e.
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i', W najbliźszytl sąsieclztwie składowiska znajclLlją się: las},. lieLlż],lkr rolIle. pola
LĘr,lwne

Pvtanic nr 20

Czv Zanlawiający potwier.dza, że w piżypadku oC Za sZkody. \\, tytll §, środowisku nlltura]i\ln.
po$,stlłe \\.7\\,ii]Zku z przedoslaBiem się substancji szkocilirvyclr do powictlza. wodv ]!Lb

gltultulgleb), clrodzi o szkcrcly nag]c. niezi]mier.zone, InfblmLljctDv. żc $, prz)padku braku
pcŃlvicrdzcnia, rlic bęc]zic noż]iwe zlożenic przez nas ofcny ubczpieczcnia,

odpowiedź:

Zainau'iajacy pot\lieldza, że W p]ażypaclku OC Za szkoc]y, rv tynr w śrotlorviskLl natl]aa]nJrm,

po*'stałe \v Z\Ą.ivku z przedoslanicn się srrbstaltcji szkoclli\\,vch do porvieh.za. lvoclv lub
!-l,,ll| ,, ( l,\ chndz ^ ,zk"d) ll,tjl.,, l]e,/Jl.],śllol,\,

P}tanic nr 2l

Prosiny o potrł,ictdzcnie, żc Zakrescri nic będą obj ęte szkcrclyporvstałe \\,skulek pll\Jęcra plZcz
Ubczpieczolelo L]l1]ownelo Z\łickszenin oclpowieclzialności poza zakres wynlkirjący z
powszechnie obowiązujpl,ch przcpisó\\.albo uInowncgo przejęcia odpowieclzialności osoby
trzcciej,

Odpowiedźi

Zaina\ł,iljący Fotwierdza, że zakteseIn ubczpieczenia rrie bęrlą objęte sukodv powsti]lc \l,skLltek
przy'jęoia przez Ubezpieczolrego Lrnownego żwiększenia odporł,iedzia1llości poze 7akrijs
\!,ylrikając}, z powszechnie ohowiąz jąc!,ch pl,zepisów albo umo\\llcgo pl7e|ęcIa
odporvicdzialności osobY t17eciej.

P}tanic nr 22

prosimv o rł'yłączcl'tie k]nuzuli ztbezpieczclj p.zccirvpożalolł.vclr iprzeciu.kradzicżorvvch
z zakresu rrbezpicczenia OC,

odpo\Yicdźi

lamauiający \vyfaża zgoclq na rvvlaczcnie klauzuli zabczpieczeli pr7ecirlTożaro$ yoh
, fllJ( \|..Jd,/|.ż.\\.l, z,,,ll,r.,.u r.h.zpi.czilll,, or
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l'},tanie nr 23

ProSimy o potwicrdzcni§, że \sze]kie koszty .lodatkowe. jak koszty,,vynagrodzenia

rzeozclznau'córv, koszty obron), sądo\ł,cj- kosztv ponicsjorle w cel!L żmniejszenia szkrxly, bęclą

|ńk], \^,.lś,ł .:,r,,.a. Jl .u,llr jr^ al, llcrjllcj,

odpo\riedź:

Zamalviąjąc_v potwicrdza, żc rvszclkjc kosżty dodatkowe. jak koszly WyDagfodzellia

rzeczozna*.córv. koszt!,o1rrony sądow!-j, koszty poliesione w celu znDiejszenia szkod),, będą

|,ok-\\ł,lll., ,,ł grr l rl.,h .rllllr -\Ąi.1.1lli)jl śj,

Pytanie nr 2,1

Prosilny o pot§ieldzenie, że zakres ochlony będzie obejmo\\,ać koszty |)o l L-s.nt- |l7c7
ubczpicczłjącego § celLl zilniejszenia szkocly. o ile będą onc ponicsionc \\ l.]7]c 7.]]§cl.]

\Ą,}padk!L ubezpieczeniowego olaz bęclą udokumentorvaIlc i cclo\ł,c. clrociażb_v okazał},się

nicskutcc711c,

odporyiedź:

Zanruwiajac), potwierdza. żc zakrcs ochlonv będzie obejno$,ac kosztv poniśsLL,ne PlZeZ

Lrbczpicczającegll rv celrL znuiejszenil szkocly. o ile bęclą olre ponicsionc \\ TJż !- żJ]sclil

\\,vpadku ulrczpicc7c]ljowego oraz będą LLdokunrerrtowalle icelowe. chociażb),okazaly siq

nicskL]tccżllc.

PYtnnic nr 25

Prosinryo ]]otwierdzenie. że istone Zrnr.]|\ pu..tlnou icn z.lrr.lltcj Unlo\\] \\ stosunku do treści

olćfly w ZakJesie Ubezpieczenia OC będą nlożlirł,c rł,l,łącznic zir zgodą obu sl]on,

odporricdź|

Zema\\.iając), potlvierdza, żc istotnc znliallv postano\\icli żaWarlej uilowy w stosUDku do t|eści

ofćń}, \\, zakrcsic ubczpicczcnia oc będą rnożlirle w ylącznie za zgodą obu stj,olr,
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P}.tflnie nr 26

Prosiltly o pot\vierdzenie, że zmiany wlsokości sk]ac1l(i 1ub raty skladki rr, ubczpicczcnirt

odporr ieclziaLnośc i oy\lllnej w \łyniku pod\\.)ższenia wysokości sumy gwarancyjnci lub

podwyższenia lirrritów odpowiedzialności proporcjollalnie clo zlnian1,,i okrcsLl bczpicczcnia

rl któIyn zmialra bęclzie oborviąz_vrł.ala nlc ozn.Lczl. żc sulnn urłll,rncl.jnl i'ltb porlJinlity

lnogą ZostaĆ pocl§,yŻszonc bcz zgody rvvkonarvc,v (t,vln sa1l)},11,1 o7,nac7,a, Ż,e po(]\!),Żsżeiie

su1l]y gwaraic}jiej lrLb linritów oclpowietlzialnoŚci wynlaga za\łsze Zgody obu stl,on),

odpo}viedź:

Zanlarł,lając_v pot\\icrdża, żc Zniany wysokości składki ]ulr mly skłedki w ubezpieczenill

ocipowicdzialności cyvi]ncj w rvyllikrr potlwyższenia wysokości suti1, gwarancyjnej lLrb

podrv,vższenia linilórv odpowiedzia]iości - ploporcjoDaLnie do Znliarry ioklesLl Llbczpieczenia

\ł,któryli zniana bę(izie oborviązywula nle uznlruzlrją, że sLllla ltrilraneljn.l lilub pocllimit1,,

lllogą Zostać poclw!ższonc bcz zgoclv rr,ykonalvcy (tym sam_vn o?llacąa, ż,ć podw),żsżenie

sLlmy gwarancinei lLrb lim itón, odpoq,icdzialnoścj \\,vmaga żawszc zgody obu stroll).

P},tanic nr 27

Plosinly o pot$,ieldzenie, że jeżeli OWU wykonawc,v wskazrrją przcslarrki rr,_vlączającc bądź

ograniczaiącc odpo\\,icdzia]lrość ułtzplcczyclela, to rrlnją one zastosowallie. ch_y,ba że

Zama\\,iaiący wplost u,łączyl je do żaklesLL ubezpieczeiia w SIWZ,

odpo\riedź:

ZarIa\\,iający polwierdza, że ]eżell OWL] wvkonarvcy rvskazują przeslarrki rł,ylączające bądź

o§a]iczające otlporvieclzialność UbezpiecZ_,-clela, to mają one Zastosowanic. chyba żc

Zarna* iaja_cy rvprost lvlączyl je do zakresu ubezpieczenla w S lWZ,

l'_vtanie nr 28

Prosillly o potwicldZc]ie, że k§estia §,},lączeli odpo$,iedżia]ności nie Została UIegtllowłna

\\,SI\VZ i Ulrlowie - a \\,ięc będąnial} Zastosowaiie \\ylączeiil ujęle W oWU i k]auzulaclr clo

OWU \\iykonarvcy,
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Odpolriedź:

Zamil\\,iający pohvieldza. że w zakrcsic. który rie Zostal ulegulowllly zapisanli w SIWZ

Zastoso\r,niiie będą mialy Ogólne Warunki Ubezpieczenie Wykonatc1,,

l)otvczy Zadania nr 1 Ubczpicczenia komunikacvinc

P},tanic nr 29

l)fosinlv o wpro\\,ad7e!ie alno yzaoji dllr pojazdóu, po§,yżej 1J roku eksp]o.1l.l!ji,

odpo$,icdź:

Zaniarviający nie rvyraże zgodv na \łprowlldzerlie amoń)żacii dla pojażdó\ por,,,),żej l3 rokrr

eksploatacji.

P!,tanie nr 30

Prosinly o w_,-kr,eślerlie z zal<rcsu ubezpiecżelia -,\C zaplsu: "gwarantowana sUlna

utrc7piecZeiiil",

Odpo,!yiedź:

Zanlirrviający rie w},],aż] zgody na rłykreślenie z zakresu ubczpieczeuia.,\Cl zapisLr:

"g\łalanto\ł ana suma ubcżpicczcnia",

P},tanie nr 31

Plosirrr), o modlłikację ZapisóW SIWZ: "\V przypadku żawierania w oklesie ubezpicczcnia

dodatkow),ch uInórv ubezpieczenill okles ubczpicczcltia koriczyć się bę.lzic z dnicnl

zakoliczenia umów ubezpieczcnia zawaltvcll lta podstawie nillicjszci SIWZ. i skltrdka

naliczana będzie za okrcs udziclonej ocllrony. proporcjonalnic do jcgo |llvarria (wg s),stemu

"pro lata tcmporis", bez sloso$alria tabe]i fiykc_l"jnc,j), Z \!yłączenieln Assi gdzic pobieratny

skl:rdkę rocżną.

odpo11icdź|

Zarnarviający nic rł,yraża zgody ] nodyt]l(ację zapisórv STWZ rv lvżej wskazanym zakrcsic,

I
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Inlbn]llL_jemy, że Zgod e Z § ynlolliem al1. f 8 ust, ] Llsta\\,v z dnia 29 styczn ia 2()0'l rol(rl Prawo

Zanlóuieri Publiczltych (tj, Dz, U, z 20l3 r,, poz, l936). stano\łisko Zama§iająccgo zostało

lozesłane do wszystkioh wykonawcórv. którym przekazallo s]WZ,

Zan]awiający

-;::iltrfl#,
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