WOJT GM1NY
sTRYszów
Numer sprawy: OR.2601.6.2018

Stryszów, dnia 26.07.2018 r.

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania 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
kultury".

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 kultury”,
informujemy
o
otrzymanych
wnioskach
0
wyjaśnienie
treści
zapytania
ofertowego
oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
PYTANIE NR 1: Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości
budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących - PML.
ODPOWIEDŹ NR 1: Największa wartość lokalizacji zadeklarowała Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Stroniu. Składają się na nią:

1.
2.
3.

budynek szkoły [stara część), Stronie 67
Budynek szkoły (nowa część), Stronie 67
Sala gimnastyczna, Stronie 67

4.

Sprzęt elektroniczny wyprodukowany w 2011 roku i wcześniej

5.
6.

Agregat prądotwórczy
Maszyny, wyposażenie i urządzenia

8917 800,00 zł W
2 240 200,00 zł
2 581 400,00 zł
44 779,00 zł

11 900,00 zł Ĺ
351 927,39 zł

PYTANIE NR 2: Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia
w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich
20 lat? jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat oraz wskazanie lokalizacji.
ODPOWIEDŹ NR 2: W lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat
nie wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień.
PYTANIE NR 3: Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody
spowodowane osuwiskami niezwiązanymi z działalnością człowieka w okresie ostatnich 20 lat? jeśli tak,
prosimy o podanie wartości strat oraz wskazanie lokalizacji.
ODPOWIEDŹ NR 3: W lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat
nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.
PYTANIE NR 4: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? jeśli tak, prosimy
o podanie wartości. jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów
lub mienia w nich się znajdującego.
ODPOVVIEDŹ NR 4: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
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PYTANIE NR 5: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
solary, instalacje i kolektory solarne (z wył. mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach części IV
zamówienia)? jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego
oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.
ODPOWIEDŹ NR 5: Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia w części I zamówienia instalację
fotowoltaiczną OSP Łękawica - poz. 1.49 załącznika nr le do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty małej
architektury? jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 6: Obiekty małej architektury nie są deklarowane do ubezpieczenia w systemie sum
stałych.
PYTANIE NR 7: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 7: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
PYTANIE NR 8: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
zbiory i eksponaty muzealne? jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 8: Na chwilę obecną Zmawiający nie zgłasza i nie ma takich planów, jednak nie może
tego wykluczyć w przyszłości.
PYTANIE NR 9: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są
i nie będą w trakcie trwania umowy zgłaszane drogi publiczne
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający informuje, iż drogi publiczne nie są i nie będą deklarowane
do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych.
PYTANIE NR 10: Prosimy o potwierdzenie, że zapis
„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych
kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia
wymieniony W wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia "
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych
określonych w SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 11: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający potwierdza. jednocześnie Zamawiający przypomina iż w sprawach
nieuregulowanych przez SIWZ i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono
Zamawiającemu ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
ubezpieczenia) oraz klauzulach dodatkowych.
PYTANIE NR 12: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony
zapisami SIWZ.

oDPow1EDż NR 12: zamawiający potwierdza.
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PYTANIE NR 13: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy
o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 13: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia - zgodnie z wiedzą Zamawiającego - posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do ich przeznaczenia.
PYTANIE NR 14: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
ODPOWIEDŹ NR 14: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje - zgodnie z wiedzą
Zamawiającego - poddawane są przeglądowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 15: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 15: Zabezpieczenia przeciwpożarowe - zgodnie z wiedzą Zamawiającego - są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają przeglądy wymagane przepisami prawa.
PYTANIE NR 16: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień
- proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych
akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 16: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla ryzyka podtopień
w wysokości 1 000 000 zł.
PYTANIE NR 17: Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje zgłosić do ubezpieczenia
budynki nieużytkowane/ pustostany (z wyłączeniem wskazanych w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka
1, Urząd Gminy poz. Nr 5 i 11)? jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?
ODPOIMIEDŹ NR 17: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takich planów. jednocześnie Zamawiający
nie może wykluczyć, iż w przyszłości tego typu mienie nie będzie przedmiotem ubezpieczenia.
PYTANIE NR 18: jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji budynków wskazanych w załączniku nr 1e
do SIWZ, zakładka 1, Urząd Gminy poz. Nr 5 i 11?
ODPOWIEDŹ NR 18: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone dwa budynki
nieużytkowane, tj.:
1. Budynek mieszkalny, Stryszów 118, poz. 1.5 załącznika le do SIWZ, zakładka nr 1. Budynek
- zgodnie z wiedzą Zamawiającego - jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się
do zamieszkania, jednak na chwilę obecną nie ma osób chętnych na jego zakup lub wynajęcie.
2. Budynek mieszkalny, Stronie 25, poz. 1.11 załącznika 1e do SIWZ, zakładka nr 1. Budynek
- zgodnie z wiedzą Zamawiającego - jest w dobrym stanie technicznym i jest planowany
do sprzedaży.
PYTANIE NR 19: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia
na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

oDPow1EDź NR 19=
Gmina obecnie prowadzi prace związane z modernizacją energetyczną trzech obiektów, która obejmuje
termomodernizację budynków poprzez docieplenie styropianem, wymianę instalacji c.o. grzejników
i kotłów c.o. oraz instalacji odgromowej. W jednym z budynków dodatkowo roboty obejmują wymianę
konstrukcji dachu ze stropodachu wentylowanego na dach dwuspadowy przykryty dachówką.
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Prowadzone roboty nie naruszają konstrukcji nośnej tych obiektów. Prace wykonywane są na podstawie
zgłoszenia budowlanego w przypadku docieplenia, instalacji c.o. i odgromowej oraz pozwolenia
na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu.
Obiekty modernizowane:
- Szkoła Podstawowa w Stroniu - prace termomodernizacyjne, wymiana instalacji c.o. oraz odgromowej,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzowie (Gimnazjum) - wymiana instalacji c.o. oraz odgromowej,
- Ośrodek Zdrowia w Stryszowie - prace termomodernizacyjne, wymiana instalacji c.o. oraz odgromowej,
zmiana konstrukcji dachu.
Realizowane roboty planuje się wykonać do 30 listopada 2018 roku.
PYTANIE NR 20: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń
przeciwkradzieżovvych - prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające,
o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
ODPOWIEDŹ NR 20: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 21: W związku z zawartą W SIWZ definicją kradzieży z włamaniem (,,zabór w celu
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub
niematerialnej (...)" - prosimy o wykreślenie słów ,,lub niematerialnej"; ewentualnie prosimy
o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność
ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.
ODPOWIEDZ NR 21: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przeszkody niematerialnej" rozumie się
wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeniowe, np. czujniki ruchu itp.
Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 22: W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1,
prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich
10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Prosimy o uzupełnienie dla tych obiektów, dla których
ta informacja nie została podana.
ODPOWIEDŹ NR 22: Wszystkie informacje dotyczące wykazu mienia zostaly zawarte w załączniku nr le
do SIWZ, zakładka nr 1. Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji)
miejsc deklarowanych do ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Zapis niniejszy
w żadnym wypadku nie stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie.
PYTANIE NR 23: Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się
mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanaly,
wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy
o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
ODPOWIEDŹ NR 23: Budowle hydrotechniczne typu nabrzeża, mosty, kładki, tamy, groble, kanaly, wały
przeciwpowodziowe nie zostaly zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum
stałych.
PYTANIE NR 24: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie
nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

oorownzoź NR 24= zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 25: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
ll. budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie
ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
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Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. jeżeli nie jest
to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego
ODPOWIEDŹ NR 25: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w dobrym
stanie technicznym, nie są przeznaczone do rozbiórki.
jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 26: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 26: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 27: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, prosimy
o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ?
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu
elektronicznego
ODPOWIEDŹ NR 27: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń
Zamawiającego.
Zamawiający informuje jedynie, że w latach ubiegłych był ubezpieczony w następującym zakresie:
1.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym;
1a
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
1b. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia;
2.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
3.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
jednocześnie Zamawiający informuje, że franszyzy, limity i podlimity odpowiedzialności są zasadniczo
zbieżne z poprzednim programem ubezpieczeniowym, za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej gdzie SG wzrosła z 500000 zł do 1000000 zł. Wraz ze wzrostem SG wzrosły również
poszczególne limity odpowiedzialności.
Por. ogłoszenie o zamówieniu: Numer ogłoszenia: 142233-2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
PYTANIE NR 28: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności,
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy
drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).
ODPOWIEDŹ NR 28: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 29: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem vvysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
ODPOWIEDŹ NR 29: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów. Odpady z terenu gminy przekazywane

są przez Firmę zewnętrzną świadczącą pełną obsługę w tym zakresie na składowisko: Eko Sp. z o. o.
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Przedsiębiorstwo komunalne, 34-123 Chocznia, ul.
Kościuszki 304, woj. małopolskie. jednocześnie
Zamawiający przypomina, że realizuje wraz z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury zadania własne i zlecone gminy, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające
z zawartych porozumień.
PYTANIE NR 30: Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-jacoba oraz innych
encefalopatii gąbczastych.
ODPOWIEDŹ NR 30: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 31: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną vvyłącznie w sytuacji,
gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

oDPow1EDź NR 31: zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 32: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych
pokazem sztucznych ogni - proponujemy 200 000 zł lub inny akceptowalny podlimit.
ODPOWIEDŹ NR 32: Dla szkód będących następstwem pokazów sztucznych ogni Zamawiający
wprowadza limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.
PYTANIE NR 33: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
ODPOWIEDŹ NR 33: Zamawiający przypomina, że Gmina Stryszów wraz z Urzędem Gminy, jednostkami
organizacyjnymi oraz instytucjami kultury realizuje zadania własne, powierzone i zlecone gminy,
określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych porozumień.
PYTANIE NR 34: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego,
jaki Ubezpieczonych -jednostki podległe.
ODPOWIEDŹ NR 34: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 35: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia
wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości
ODPOWIEDŹ NR 35: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 36: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych
z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda
na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akvvalungiem, wspinaczka
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstvvo górskie), le parkur, kitesurfing.

oDPow1EDź NR 36: zamawiający potwierdza.
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PYTANIE NR 37: Prosimy o potwierdzenie, że W OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel
nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu.

oDPownzDź NR 37= zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 38: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ NR 38: Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować
będzie wyłącznie zdarzenia nagłe i niezamierzone.
PYTANIE NR 39: W związku z rozszerzeniem OC o szkody wmieniu powierzonym, przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych,
prosimy o dopisanie, iż ochrona będą objęte pojazdy przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach
lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym, a kluczyki będą zabezpieczone
w schowku przymocowanym do ściany lub podłogi.
ODPOWIEDŹ NR 39: Zamawiający, przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ
i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców.
PYTANIE NR 40: Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 14 załącznika 1 do SIWZ: jest ,,...winą umyślną lub
nie miało
na ,,...winą umyślną i nie miało...”.
ODPOWIEDŹ NR 40: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 41: Klauzula reprezentantów - prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie
sformułowania ,,... za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstvva
przez reprezentantów..."
ODPOWIEDŹ NR 41: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 42: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - prosimy o dodanie zapisu:
W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona
ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona W porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie
i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta
woda, inne ciecze oraz para.
5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zly stan techniczny pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 42: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ..
PYTANIE NR 43: Dla budynków vvyłączonych z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia w aktualnej
SIWZ - prosimy o wskazanie, który zakres ochrony ma obowiązywać w umowie? Zdefiniowany
w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji, czy opisany w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 5.38.1
(bez ryzyka dewastacji)
ODPOWIEDŹ NR 43: Zamawiający wykreśla z załącznika nr la do SIWZ pkt 5.38.1
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PYTANIE NR 44: Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - prosimy o dodanie zapisu:
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:
a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku
transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami
lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju
mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania
czynności załadunkovvych i wyładunkovvych
d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości,
naturalnego zużycia mienia;
e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób
dokonujących rozładunku i załadunku,
f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej
nieruchomości
ODPOWIEDŹ NR 44: Zamawiający, przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ
i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu
ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz
klauzulach dodatkowych.
PYTANIE NR 45: Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia katastrofy budowlanej budynków
wyłączonych z użytkowania w związku ze stanem technicznym oraz budynków w czasie przebudowy/
remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.
ODPOINIEDŹ NR 45: Zamawiający, przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ
i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców.
PYTANIE NR 46: Klauzula zmian w odbudowie - proszę 0 wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 46: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 47: Prosimy o wskazanie liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia grupowego,
bezimiennego od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
w nawiązaniu do art. 32 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
ODPOWIEDŹ NR 47: Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniem grupowym, bezimiennym następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 32 ustawy
z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej objętych będzie: 4 jednostki OSP - 40 osób i 3 drużyny
MDP - 30 osób.
Niniejsze pismo staje się integralną częścią zapytania ofertowego z dnia 12.07.2018 r.

Z poważaniem
Wójt Gminy
m

Otrzymują:
1.
Strona internetowa Zamawiającego: www.stryszow.pl,
2.
a/a.
8

