
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13.04.2016 r. 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem? 
- jeżeli tak, proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza; 
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa lub trzy lata) będzie zarządzać? 
 
 
Odpowiedzi: Nie, Zamawiający nie zarządza i nie planuje zarządzać wysypiskiem śmieci. 
 
Pytanie 2. 
Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok 
bieżący. 
Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w opisie przedmiotu zamówienia  zapisów: 
Zamawiający jest obowiązany do: 
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie poźniej niż w ciągu 48 godzin, 
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa 
drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i 
usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 
 
Odpowiedzi: Zamawiający określa stan dróg którymi zarządza  jako dobry  i co roku dokonuje ich remontów. 
W roku bieżącym remonty cząstkowe dróg zakończą się do maja 2016 . 
 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 3. 
Czy na terenie gminy jest straż gminna / miejska? 
Jeżeli jest proszę podać liczbę osób oraz podlimit sumy gwarancyjnej. 
 
Odpowiedzi: Nie, w Gminie Popów nie istnieje Straż Gminna.  
 
Pytanie 4. 
Czy do zadań Zamawiającego należy: 
- zaopatrzenie mieszkańców w wodę? 
- dowóz dzieci do szkoły? 
 
Odpowiedzi: Do zadań Gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz dowóz dzieci do szkoły. 
 
Pytanie 5.  
W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych 
oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 
1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 
2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 
3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia 
dozoru, 
4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru), 
5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie 
blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; 
a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking. 
 
Odpowiedzi: Gmina nie prowadzi parkingu. 
 
Pytanie 6. 
Czy w okresie od 1997r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie i podtopienia? 
Jeśli tak, prosimy o informację o wysokości szkód oraz wypłaconych odszkodowań z tego tytułu? 
 



Odpowiedzi: Nie. 
 
Pytanie 7. 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty? – jeśli tak to, proszę o podanie ich liczby, jaki jest ich stan, kiedy 
były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia? 
 
Odpowiedzi: Tak Zamawiający posiada 3 obiekty mostowe których stan określa jako bardzo dobry, prowadzi 
coroczne przeglądy mostów i w okresie zamówienia nie planuje ich remontów. Obiekty te jednak nie są 
zgłoszone do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. 
 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający może doprecyzować liczbę i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia?  
 
Odpowiedzi: Liczba pojazdów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia : 

Lp. Rodzaj poj.mech. Marka i typ   

Urząd Gminy Popów*   

1. wóz asenizacyjny     

2. odśnieżarka wirnikowa „LAWINA 2000” + wał C-50960     

3. kosiarka samojezdna YT-150 + zbiorn.     

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

1. kosiarka  Gutbrod   

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

1. kosiarka samojezdna Husqvarna LT126 

 
 
Pytanie 9. 
Prosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego przewidzianego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Odpowiedzi: Sprzęt elektroniczny przewidziany do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk wyprodukowany został w latach 2011 -2016. 
 
Pytanie 10. 
Prosimy o podanie ile imprez masowych (oraz jakiego rodzaju) niepodlegajacych obowiązkowemu 
ubezpieczeniu w ciągu roku kalendarzowego jest organizowanych przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedzi: Na terenie objętym ubezpieczeniem organizowane są co najmniej 3 imprezy masowe rocznie. 
 
Pytanie 11. 
Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia mienia, z ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich, na ubezpieczenie 
mienia na ryzykach nazwanych. 
 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 


