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WSZYSCY    OFERENCI 

Wyjaśnienie   treści   specyfikacji    istotnych   warunków   zamówienia   /SIWZ/, 

w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

członków ochotniczej straży pożarnej 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie NNW OSP Gminy Nędza.  

W dniu 25 stycznia 2016 roku wykonawca zwrócił się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ,                                              

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie NNW                                          

OSP Gminy Nędza. 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zamawiający przekazuje zapytania oraz udziela następujących 

wyjaśnień: 

Pytanie nr 1.  

Z uwagi  na  różną liczbę ubezpieczonych w każdym zakresie  ubezpieczenia, prosimy   o doprecyzowanie, 

którzy członkowie OSP ubezpieczeni są w jakim zakresie. 

Odpowiedź:  

Ubezpieczenie ma zostać zawarte w dwóch wariantach, obydwa zakresy zostały dokładnie 

opisane w programie ubezpieczenia. W pierwszym wariancie ubezpieczeniem objęci są 

członkowie OSP według sporządzonej przez Zamawiającego imiennej listy. Natomiast w drugim 

wariancie wyłącznie członkowie OSP należący do młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Pytanie nr 2. 

Czy członkowie OSP i drużyn MDP ubezpieczeni w ramach II Zakresu ubezpieczenia biorą czynny udział                                 

w akcjach ratowniczych, jeżeli tak to jakie czynności wykonują ? 

Odpowiedź:  

Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej mogą brać jedynie udział w akcjach ratowniczych 

polegający na udzieleniu pierwszej pomocy np. rannych w wypadku. Posiadają odpowiednie 

szkolenie w tym zakresie. Nie mogą brać udziału w akcjach polegających na gaszeniu pożaru. 

Pytanie nr 3. 

Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia w ramach II Zakresu ubezpieczenia  do 20.000,00 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający   nie    wyraża  zgody. 

Z A T W I E R D Z A M  :  

Nędza    dnia:  27. 01. 2016r.                                 Anna   Iskała 

Wójt  Gminy  Nędza 
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(   Kierownik     Jednostki  ) 


