
Wręczyca Wielka, 21.10.2013 r.
Nr GK.272.20.2013A

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu Nr 213597-2013 w dniu 14.10.2013 r. 
opublikowanego w BZP Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dotyczącej Ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy
Wręczyca Wielka

Zamawiający  informuje,  że  do  przedmiotowego  postępowania  wpłynęły  zapytania. 
Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  Zamawiający  udziela 
wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

W  OPOWIEDZI  NA  PYTANIA  WYKONAWCÓW  PONIŻEJ  PODAJEMY 
NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA.

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są 
zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  posiadają  aktualne  przeglądy  i  badania  w 
przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie  lokalizacji  niespełniających  powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza w/w informację.

Pytanie 2:
Proszę  o  podanie  informacji  czy  w  mieniu  zgłoszonym  do  ubezpieczenia  znajdują  się 
pustostany,  budynki  przeznaczone do rozbiórki,  jeżeli  tak to proszę o podanie poniższych 
informacji:
− wskazanie adresu budynku, budowli,
− podanie sumy ubezpieczenia,
− podanie z jakich materiałów są konstrukcje budynków, 
− czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone,
− czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane,

Odpowiedź: 
Nie dotyczy.

Pytanie 3:
Prosimy o 
a) wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki, obiektów w złym 
lub awaryjnym stanie (ocena na podstawie ostatniego protokołu z przeglądu budowlanego 
obiektu).
W przeciwnym wypadku prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do ubezpiecze-



nia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, 
wybuch, upadek statku powietrznego)
b) niezależnie od powyższego prosimy o zastrzeżenie,  że klauzule likwidacyjna dotycząca 
środków trwałych, przezornej sumy ubezpieczenia, awarii instalacji lub urządzeń technolo-
gicznych – nie będą mieć zastosowania w odniesieniu do ww. budynków przeznaczonych do 
rozbiórki, obiektów w złym lub awaryjnym stanie.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów 
szklanych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, 
ubezpieczenia ryzyka wandalizmu i ryzyka dewastacji obiektów budowlanych wyłączonych z 
eksploatacji (pustostanów), jeżeli pozostają bez  stałego dozoru.

Odpowiedź: 
Zamawiający w związku z brakiem posiadania pustostanów nie wyraża zgody.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo  pisemnym  protokołami  w  przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie 
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza w/w informację.

Pytanie 6:
Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 15% 

odszkodowania dla zdarzeń wynikłych z kradzieży i upadku sprzętu przenośnego.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:
Proszę o udzielenie informacji, czy Gmina posiada sortownię odpadów.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Gmina nie posiada sortowni odpadów.

Pytanie 8:
Proszę o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci:
- czy Gmina posiada wysypisko śmieci?
- Gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości?
- Czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne? 
-  Od  kiedy  funkcjonuje  wysypisko  i  czy  w  najbliższym  czasie  nie  jest  planowane  jego 
zamknięcie? 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Gmina nie posiada wysypiska śmieci.

Pytanie 9:
Odnośnie klauzuli odstąpienia od prawa do regresu prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie 
od prawa do regresu nie dotyczy podwykonawców.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10:
W  ubezpieczeniu  mienia  pracowniczego  i  uczniowskiego  od  kradzieży  z  włamaniem  i 
rabunku prosimy o ustalenie limitu na pracownika/ucznia w wysokości 2 000,00 zł lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:
Definicja uderzenia pojazdu – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spo-
wodowanych uderzeniem wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez 
Ubezpieczonego do transportu wewnętrznego do kwoty 50.000 zł na jedno i wszystkie zda-
rzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:
Bardzo proszę o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego:
1.1 Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych pro-

szę o ich wskazanie.
Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w:

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn:
− tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wyso-

kim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wy-
spy i przymuliska,

− strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania 
przestrzennego.

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.:
− przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
− zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych,
− zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa 

technicznego.
c) poza obszarem zagrożenia

1.2  Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub 
w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z 
podaniem nazwy jednostki oraz adresu.



1.3  Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach zagrożonych osuwi-
skiem skarp lub zboczy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 13:
Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących stanu technicznego budynków zgłoszonych 
do ubezpieczenia. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że opis stanu technicznego budynków zawarty jest w załączniku nr 4 
do SIWZ.

Pytanie 14:
Prosimy  o  zmianę  klauzuli  zabezpieczeń  ppoż  (19)  na  następującą:  "Ubezpieczyciel  
oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych uznaje za wystarczający, jeśli spełniają  
one wymagania określone prawem".

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:
W związku z brakiem informacjami o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych, prosimy o 
wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub o przeniesienie jej do wykazu 
klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu  ubezpieczenia OC majątkowej wyłączone są szkody 
związane  z  posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem  wysypiskiem  śmieci  i 
składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek 
innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC majątkowym nie obejmuje 
szkód  związanych  z  działalnością  jednostek  służby  zdrowia,  w  tym  szpitali,  oraz  szkód 
związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:
Prosimy o potwierdzenie,  że z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest  odpowiedzialność  w 
związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz ekstremalnych.



Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  pokazy  sztucznych  ogni  podczas  organizowanych  imprez 
wykonywane  będą  przez  profesjonalne  podmioty  zewnętrzne  zajmujące  się  tego  typu 
działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów.

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20:
Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 
500,00 zł. lub zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 1.000,00 zł,

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC zarządcy dróg zapisu: 

„odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i  
urządzeń,  wykorzystywanych  przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  lub,  za  
którego  konserwacje  i  przegląd  ponosi  odpowiedzialność  
Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń  
parametrach  niewłaściwych  ze  względu  na  wymogi  techniczne  lub  
technologiczne.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:
Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli warunków i taryf 
„Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w  
art. 816 kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:
W odniesienie  do  informacji  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających
prosimy o potwierdzenie, że ewentualne przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 
miesiące w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny 
okres ubezpieczenia będzie jednorazowe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.



Pytanie 24:
W odniesieniu do wzoru umowy – załącznik 2a – prosimy o dopisanie paragrafu w brzmieniu:
”Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy może  być  dokonana przez  obie  strony w formie 
pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany”lub 
równoważnego

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają  przepisy  prawa  oraz  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  Wykonawcy.  Jeżeli  OWU 
wskazują przesłanki  wyłączające  bądź ograniczające  odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  to 
mają  one  zastosowanie,  chyba  że  Zamawiający  włączył  je  do  zakresu  ubezpieczenia  w 
niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:
Prosimy o potwierdzenie, że, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie podane w SIWZ limity 
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, na jedną i wszystkie jednostki Zamawiającego łącznie.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:
Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego z wykazu klauzul obligatoryjnych 
do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że klauzula funduszu prewencyjnego znajduje się w wykazie klauzul 
fakultatywnych.

Pytanie 28:
Klauzula  zmiany  lokalizacji  w  odbudowie  –  prosimy  o  dodanie  zapisu  
“Wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel 
zobowiązany byłoby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone 
do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:
Ubezpieczenie  mienia  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku:  ubezpieczenie  wartości 
pieniężnych prosimy o dodanie zastrzeżenia, że “Suma Ubezpieczenia: 30 000,00 zł jednak 
nie  więcej  niż  limit  wartości  pieniężnych  określony  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna 



odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych  przechowywanych  i  transportowanych  przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30:
Ubezpieczenie kradzieży zwykłej – prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na kwotę 500 zł

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  31. Ubezpieczenie  szyb  od  stłuczenia  –  prosimy  o  wprowadzenie  franszyzy 
integralnej w wysokości 100 zł 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32: 
Ubezpieczenie  szyb  od  stłuczenia  –  prosimy  o  zmianę  zapisu:
Likwidacja  szkód:  bez  oględzin  Ubezpieczyciela,  na  podstawie  własnej  dokumentacji 
fotograficznej  oraz  protokołu  szkody  sporządzonego  przez  Ubezpieczonego  dla  szkód, 
których wartość nie przekracza 1.000 zł. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:
Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  –  ubezpieczenie  kosztu  odtworzenia  danych, 
nośników danych, oprogramowania – prosimy o potwierdzenie, że przedmioty te objęte są 
ochroną w systemie na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34:
Ubezpieczenie  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych:  prosimy o  potwierdzenie,  że 
podana definicja ryzyka podtopienia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku podniesienia 
się poziomu wód gruntowych, tym samym prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia Wykonawcy jest wyłącznie odpowiedzialności za szkody powstałe 
w  wyniku  podniesienia  się  poziomu  wód  gruntowych  –  to  wyłączenie  to  będzie  mieć 
zastosowanie do umowy. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie,  że 
niżej wymienione zapisy mówią o kosztach pokrywanych w ramach sumy ubezpieczenia: 



1. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroże-
niem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji 
ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

2. zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń lo-
sowych objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie mienia w wyniku prze-
prowadzanej akcji ratunkowej,

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:
Ubezpieczenie  ryzyka  dewastacji  i  ryzyka  wandalizmu  –  zarówno  w  odniesieniu  do 
ubezpieczenia mienia od ognia i  innych zdarzeń losowych,  jak i  ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 20.000 zł na 
jedno  i  wszystkie  zdarzenia  (z  zachowaniem  pozostałych  zapisów)  lub  innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. Niezależnie od powyższego prosimy o ustalenie jednego 
wspólnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w ubezpieczeniu mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, jak i ryzyka wandalizmu w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:
Definicja  zalania  –  prosimy  o  jej  zmianę  poprzez  wykreślnie  słów  “m.in.”  tak  aby  jej 
początek otrzymał brzmienie: 

Zalanie –  szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych 
cieczy z instalacji  albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, 
znajdujących  się  wewnątrz  budynku  lub  na  posesji  objętej  ubezpieczeniem, 
wskutek.: (...) 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  odniesieniu  do  obiektów  budowlanych,  przy  których  w 
wykazie  zaznaczono “─” lub “brak”  zabezpieczeń  (znane zabezpieczenia  p-poż i  przeciw 
kradzieżowe)  –  zapis  ten  w  kontekście  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  oznacza  “brak 
dodatkowych zabezpieczeń, ponad te wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39:
Prosimy  o  wyjaśnienie  co  dokładnie  jest  przedmiotem  ubezpieczenia  w  pozycji 
“Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej”  (poz.  107  wykazu);  suma  ubezpieczenia:  572 
541,97 zł 



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są obiekt pn Przestrzeń publiczna w 
msc. Kalej.

Pytanie 40:
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: wszelka zieleń, murawy 
boisk  (wyłączenie  nie  dotyczy  sztucznej  nawierzchni  boisk),  pomosty,  zbiorniki  wodne, 
wodne place zabaw.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie  budynków nieposiadających  takiego pozwolenia wraz z określeniem 
przyczyny.

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  pozwolenie  na  użytkowanie  posiadają  wyłącznie  te  obiekty,
dla których jest wymóg uzyskania.

Pytanie 42:
Proszę o potwierdzenie,  że z  zakresu ochrony odpowiedzialności  cywilnej  wyłączona jest 
kradzież zwykła.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:
Punkt  III.  Ryzyka  podlegające  ubezpieczeniu;  część  I  Zamówienia  punkt  A:  Prosimy  o 
zmianę  zapisu:  „w ubezpieczeniu  OC pracodawcy z  tyt.  wypadków przy pracy franszyza 
redukcyjna: świadczenia wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych… - nie ma zastosowania przypadku innej formy zatrudnienia niż umowa 
o pracę”  
na następujący:  „w ubezpieczeniu  OC pracodawcy z tyt.  wypadków przy pracy franszyza 
redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób  zawodowych…  -  o  ile  Ubezpieczony  jest  zobowiązany  w  myśl  obowiązujących 
przepisów prawa do odprowadzania za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne,  w 
pozostałych przypadkach – brak”. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  całym  zakresie  ubezpieczenia  OC  majątkowego 
Ubezpieczyciel  odpowiada  jedynie  w  granicach  ustawowej  odpowiedzialności 
Ubezpieczonych



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:
Załącznik nr 3 I. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
Było:  
„Zakres  opisany  poniżej  jest  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  ogólnych  warunkach 
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń 
jest  szerszy  od  proponowanego  poniżej  to  automatycznie  zostają  włączone  do  ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego. 
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest 
węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w 
SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.” 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na: 
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.” 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC z tyt. władzy publicznej w zakresie czystych strat 
finansowych zastosowanie będą mieć również następujące wyłączenia: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody: 
- związane z wszelkiego rodzaju doradztwem 
- związane z przetwarzaniem danych 
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności 
- wynikające z niedotrzymania terminów 
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych 
-  wynikające  z  ustawy  o  odpowiedzialności  majątkowej  funkcjonariuszy  publicznych  za 
rażące naruszenie prawa z dnia 20.01.2011 Dz. Ust. Z 2011 Nr 34 Poz. 173). 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:
Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte podróże służbowe pracowników 
do USA, Kanady, Australii.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48:
Proszę o informację na czym polega specjalność pojazdów ujętych w wykazie pojazdów w 
Gminie Wręczyca Wielka.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że są to pojazdy strażackie.

mgr Marianna Liszewska
Sekretarz Gminy


