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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 

Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.272.2.00043.01.2011 
l.dz.: ZP.KW-00305/11 

Data  
20.10.2011 r.        

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
ZAPYTANIA:  

1. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia limitu w wysokości 400.000 PLN na jedno 
zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pkt 5 ppkt a), b), c) str. 23 w Ubezpieczeniu 
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz 
z rozszerzeniami? 

2. Czy Zamawiający posiada i zarządza wysypiskiem śmieci? 

3. Czy Zamawiający zgłasza równieŜ do ubezpieczenia infrastrukturę drogową w ubezpieczeniu od ognia? 
 

ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia limitu w wysokości 400.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pkt 5 ppkt a) „Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej 
działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami” w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia 
wskazanego w: 
– lit. b) „odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności statutowej wynikającej 

z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz w związku z posiadanym  mieniem 
(w tym w związku z wynajmem mienia osobom trzecim), szkody wynikające lub powstałe w związku 
z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – wychowawczą oraz posiadanym 
mieniem, zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, 
do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie 
śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia” oraz 

– lit. c) „szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej nałoŜonych odrębnymi ustawami albo realizacji 
na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a takŜe w trakcie lub w związku 
z realizacją tych wyŜej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne powiatu;” 

2. Nie. Zamawiający nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci. 

3. Nie. Zamawiający nie zgłasza w ubezpieczeniu od ognia infrastruktury drogowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


