
GMINA ROŹWIENICA 

37-565 Roźwienica 

 

RG.271.21.2012                                        Roźwienica 2012-11-07 r. 

 

 

 

Wyjaśnienie Nr 1 

 

do zapytania o cenę z dnia 31 października 2012r w sprawie zamówienia  ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej, NNW z tytułu prowadzonej przez Gminę Roźwienica 

działalności oraz ubezpieczenie komunikacyjne, nr sprawy RG.271.21.2012 

 

Wnioski: 

 

1. Szczegółowy wykaz szkód wypłaconych i zgłoszonych a nie wypłaconych w okresie w 

ostatnich 3 lat(rezerwy) – dotyczy ubezpieczenia mienia, OC działalności, 

ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

1. Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gminy zgłoszone i wypłacone: 

2010  - roszczenie odszkodowania w kwocie –         2.124,60 

         – wypłata odszkodowania w kwocie    - 2.124,60 

         - rezerwy odszkodowań w kwocie    - 0,- 

2011- roszczenie odszkodowania w kwocie   –        0,-  

        – wypłata odszkodowania w kwocie      - 0,- 

         - rezerwy odszkodowań w kwocie   - 0,- 

2012 - roszczenie odszkodowania w kwocie   –        19.159,00 

         – wypłata odszkodowania w kwocie     - 19.159,00 

         - rezerwy odszkodowań w kwocie     - 0,- 

 

Szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego AC, OC, NNW pojazdów w ostatnich trzech latach 

- nie było roszczeń i wypłat. 

 

2. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenia w klauzuli dewastacyjnej franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 5% wartości nie mniej niż 500zł. 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wymienionym 

zakresie. 

 

3. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli kradzieży zwykłej (zuchwałej) 

franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości nie mniej niż 500zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wymienionym 

zakresie. 

 

4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 150zł w 

ubezpieczeniu od stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy integralnej w wymienionym 

zakresie. 

 

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w OC działalności za szkody wynikłe z 

powodu zalań będących wynikiem nieszczelności stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, 

pokrycia dachów, złączy zewnętrznych budynku, rynien itp., franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 10% wartości nie mniej niż 500zł w każdej szkodzie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wymienionym 

zakresie. 

 

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w OC Zarządcy drogi franszyzy redukcyjnej 

w wysokości 500zł. w każdej szkodzie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wymienionym 

zakresie. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zakresu następstw nieszczęśliwych 

wypadków o treści: 

Rodzaje odszkodowań: 

 - uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  - suma ubezpieczenia 

dla każdej ubezpieczonej osoby – 5.000,00zł 



- śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku  - suma ubezpieczenia 

dla każdej ubezpieczonej osoby – 5.000,00zł 

- koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 

pomocniczych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku  - suma ubezpieczenia 

dla każdej ubezpieczonej osoby – 2.000,00zł 

- koszty leczenia - suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 1.000,00zł 

- oparzenia odmrożenia - suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 

2.000,00zł 

- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  - suma 

ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 500,00zł 

- koszt przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych w powstałe w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku  - suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 

800,00zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w wymienionym zakresie. 

 

 

 

Z-ca Wójta 

            / -- / 

Franciszek Liszka 

 


