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GM.271.3.15.2019.AS      Kluczbork, dnia 22.07.2019 r.  
 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

dot. wyboru wykonawcy na realizacje zadania pn.  
„Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek 
oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowych oraz wychowanków placówek 
oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników 

placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Kluczbork”  
 
 
             Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę                                    
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod nazwą j.w. W związku z powyższym 
Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia bez ujawniania źródeł zapytania. 
 
I Pytania  z  pisma Wykonawcy z dnia  19.07.2019 r.  
Pytanie nr 1 

Prosimy o przesłanie informacji o szkodowości z OC za ostatnie 3 lata 
 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji dot. szkodowości za ostatnie  
3 lata, ponieważ nie prowadził dotychczas takich postępowań.  
 
Pytanie nr 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC dyrektora (zwłaszcza w kontekście 
zapisu „Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna dyrektorów placówek 
oświatowych i oświatowo – wychowawczych. 
Przedmiotem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby będącej 
pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu 
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w 
którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych (np. dyrektor szkoły wydając 
decyzje administracyjne w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w 
sprawach skreślenia z listy uczniów)”) nie obejmuje czystych strat finansowych i że ochrona w 
powyższym zakresie dotyczy wyłącznie osób zgłoszonych imiennie do ubezpieczenia OC i 
zatrudnionych w placówkach objętych ubezpieczeniem (tj. dyrektorów placówek, ich 
zastępców), 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna osoby będącej pracownikiem administracji rządowej, innego organu 
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a 
także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych 
(np. dyrektor szkoły wydając decyzje administracyjne w sprawach z zakresu obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, w sprawach skreślenia z listy uczniów)") nie obejmuje czystych 
strat finansowych i że ochrona w powyższym zakresie dotyczy wyłącznie osób zgłoszonych 
imiennie do ubezpieczenia OC i zatrudnionych w placówkach objętych ubezpieczeniem (tj. 
dyrektorów placówek, ich zastępców).  
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Pytanie nr 3: 
 Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula opłaty bankowej/pocztowej nie dotyczy 
ubezpieczenia OC. 
Odpowiedź nr 3: 
 Zamawiający potwierdza, iż Klauzula opłaty bankowej/pocztowej nie dotyczy 
ubezpieczenia OC. 
 
Pytanie nr 4: 
 Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna dla innych pracowników placówek  
niż nauczyciele wynosi także 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  
Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna dla innych pracowników placówek  
niż nauczyciele wynosi także 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 5: 
 Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ochrony w ramach OC nie obejmuje 
USA i Kanady.  
Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ochrony w ramach OC nie obejmuje 
USA i Kanady.  
 
 
 
       /-/ Roman Kamiński 
       Z-ca Burmistrza Miasta Kluczborka 
 
 
 
 
 
 
         
 


