WUJT GNIINY

STRYSŻOW

snyszów, 17.07.2018 r.

Numer sprawy: OR.2601.6.2018

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania W sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie
zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30000 euro

na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kuItury".
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w formie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30 000
euro na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz

z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kuItury", informujemy o otrzymanych
wnioskach o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz 0 udzielonych na nie
odpowiedziach.
PYTANIE NR 1: Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki
vvyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia
wSIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych
w zapytaniu ofertovvym wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Iednakże żadne ich
postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności
z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.
PYTANIE NR 2: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka
zapadaniai osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje
ochrony wskutek zapadaniai osuwania się ziemi jako następstwa działalności
człowieka.
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający informuje, że kiedy W zakresie mienia od wszystkich
ryzyk jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są
szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności
człowieka.
PYTANIE NR 3: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I.
mienie wyłączone z eksploatacji
II.
pustostany
Ill.
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
ODPOWIEDZ NR 3: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone dwa
budynki nieużytkowane, tj.:
Budynek mieszkalny, Stryszów 118, poz. 1.5 załącznika 1 e do SIWZ, zakładka nr 1;
Budynek mieszkalny, Stronie 25 (budynek planowany do sprzedaży), poz. 1.11
załącznika 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia - zgodnie z wiedzą Zamawiającego - są w dobrym
stanie technicznym.

PYTANIE NR 4: W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich
lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

oDPow1EDź NR 4: zamawiający informuje, iż budynki nieużyrkowane mz
Budynek mieszkalny, Stryszów 118 - suma ubezpieczenia 76 000,00 zł

Budynek mieszkalny, Stronie 25
ubezpieczenia 19 167,62 zł

(budynek planowany do sprzedaży) - suma

PYTANIE NR 5: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy
o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości
wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie
zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu
akceptowalnego przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ NR 5: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian
W treści zapytania ofertowego.
PYTANIE NR 6: W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub
ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na
temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu
zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np.
ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający informuje, iż budynki nieużytkowane zabezpieczone są
w następujący sposób:
1. Budynek mieszkalny, Stryszów 118, poz. 1.5 załącznika 1 e do SIWZ, zakładka
nr 1 - budynek jest zamknięty przed dostępem osób trzecich, teren wokół budynku nie
jest ogrodzony, budynek nie posiada stałego dozoru, teren budynku nie jest oświetlony,
budynek posiada przyłącze energii elektrycznej, natomiast pobór prądu jest wyłączony.
2. Budynek mieszkalny, Stronie 25 (budynek planowany do sprzedaży), poz. 1.11
załącznika 1e do SIWZ, zakładka nr 1 - budynek jest zamknięty przed dostępem osób
trzecich, teren wokół budynku nie jest ogrodzony, budynek nie posiada stałego dozoru,
teren budynku nie jest oświetlony, budynek ma odłączone media.
PYTANIE NR 7: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia
ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający informuje, iż z do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
PYTANIE NR 8: W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy
o wyłączenieprzedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
ODPOWIEDZ NR 8: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.
PYTANIE NR 9: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą
obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee,
B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający potwierdza.
Niniejsze pismo staje się integralną częścią
zapytania ofertowego z dnia 12.07.2018 r.
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