W ÓJT GIVIINY

snyszów, dnia 26.07.2018 r.

STRYSZOW
Numer sprawy: OR.2601.6.2018

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
o
wyjaśnienie
treści
zapytania
ofertowego
oraz 0 udzielonych na nie odpowiedziach.
PYTANIE NR 1: Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obejmujący ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością
człowieka.
ODPOWIEDŹ NR 1: 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 2: Prosimy o podanie lokalizacji oraz wartości nieruchomości nieużytkowanych
i pustostanów.
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone dwa budynki
nieużytkowane, tj.:
1. Budynek mieszkalny, Stryszów 118, poz. 1.5 załącznika 1 e do SIWZ, zakładka nr 1;
2. Budynek mieszkalny, Stronie 25 [budynek planowany do sprzedaży), poz. 1.11 załącznika le
do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 3: W odniesieniu do nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów, prosimy
o wprowadzenie poniższej klauzuli:
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się
w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw
konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy), o ile na czas wyłączenia
z eksploatacji:
1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone
i zakonserwowane,'
2) obiektjest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony W porze nocnej;
3] sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne istale utrzymane w gotowości do użycia.
ODPOWIEDŹ NR 3: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE NR 4: Prosimy o wprowadzenie treści Klauzuli kradzieży zwykłej - jak niżej:
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, na podstawie których została zawarta niniejsza umowa
ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek
kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:
1. Definicje:
1) Kradzież zwykła - zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy
lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności,
2. Obowiązki Ubezpieczającego.'
1) użyć naleä/tej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
2) niezwłocznie - nie później niż W ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia - powiadomić
o zdarzeniu organy dochodzeniowo - śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych
przedmiotu i wysokości szkody.
3. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
pomimo ciążącego na nim obowiązku nie zgłosił takiego zdarzenia organom ścigania.
4. Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaiyzacji oraz braków
wynikających z błędów rachunkowych, szkod w gotówce i papierach wartościowych
5. Franszyza redukcyjna.' 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł.
6. Limit wspólny dla ryzyka Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dla Ubezpieczenia Sprzętu
Elektronicznego.
ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ
i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców.
PYTANIE NR 5: BRAK
PYTANIE NR 6: BRAK

PYTANIE NR 7: Prosimy o podanie informacji, czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie/lokalizacje zgłoszone
do ubezpieczenia były dotknięte ryzykiem powodzi? jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju mienia
oraz kwoty wypłaconego odszkodowania.
ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia w okresie
ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź.
PYTANIE NR 8: Prosimy o podanie wartości solarów, kolektorów słonecznych.
ODPOWIEDŹ NR 8: Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia:
1. W części I zamówienia: instalację fotowoltaiczną OSP Łękawica - poz. 1.49 załącznika nr 1e
do SIWZ, zakładka nr 1.
2. W części IV zamówienia: instalację fotowoltaiczną o wartości 274 732,24 zł i kolektory słoneczne
o wartości 559 668,92 zł (zgodnie z załącznikiem 1d do SIWZ)
PYTANIE NR 9: Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się
Budynki/budowle wpisane do rejestru Zabytów / będące pod ochroną konserwatora zabytków? jeżeli
tak to prosimy o podanie lokalizacji i wartości W/w mienia.

ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia budynków/budowli wpisanych
do rejestru zabytków lub będących pod ochroną konserwatora zabytków.
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PYTANIE NR 10: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg i mostów.
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający informuje, iż drogi i mosty nie są deklarowane do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych.
PYTANIE NR 11: Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak I-IIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV
oraz vCjD.

ooPowiEi)ź NR 11; zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 12: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje
wysypiskiem/składowiskiem / sortownią odpadów.
ODPOWIEDŹ NR 12: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów. Odpady komunalne trafiają
na składowisko w Choczni: EKO sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych, 34-123 Chocznia,
ul. Kościuszki 304. 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 13: Prosimy o podanie przyczyn szkód wymienionych w załączniku nr le zakładka 5.
ODPOVVIEDŹ NR 13: Zamawiający prezentuje informacje na temat przyczyn poszczególnych szkód:
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SP im. T.
Kościuszki
w Stroniu

0,00 zł

1

0,00 zł

0,00 zł

1

Obrażenia ciała

Osoba trzecia

0,00 zł

0,00 zł

1

Obrażenia ciała

Osoba trzecia

Obrażenia ciała

Osoba trzecia

Zalanie na skutek awarii
instalacji wodnokanalizacyjnej
Uszkodzone urządzenie
zewnętrzne - instalacja
fotowoltaiczna na skutek
uderzenia pioruna

Stryszów Szkoła
Podstawowa w
Dąbrówce

2015-04-14

5200,00zł _

0,00zł

1

Ogień i inne
.
zdarzenia

2015-05-25

2 735,78 zł

0,00 zł

1

zdarzenia losowe

ogien Í inne

2016-10-21

7 800,00 zł

0,00 zł

1

Dewastacja

2017-05-27

700,00 zł

0,00 zł

1

Uszkodzona wiata
.
przystankowa - oszklenie

Gmina Stryszów

Odpowiedzialnosc
cywilna

2017-06-15

1 260,34 zł

0,00 zł

1

Uszkodzenie pojazdu

Osoba trzecia

Dewastacja

2017-07-08

345,83 zł

0,00 zł

1

przeszklonej

neznennenie Wien' '

Gmina Stryszów

ogien Í inne
zdarzenia losowe

2017-07-10

7 099,81 zł I

0,00 zł

1

Uszkodzona instalacja
solarna na skutek uderzenia
pioruna

Gmina Stryszów

Dewastacja

2017-12-27

1 104,93 zł

0,00 zł

1

Uszkodzenie szyb w dwóch
oknach oraz lampy
oświetleniowej zewnętrznej

Gminny
Ośrodek Kultury
w Stryszowie
z/s w Stroniu

Uﬁx ns

cywilna

Gmina Stryszów

II

I

3

ennnnnennelnnee 2018-03-07

cywilna

Razem

801,22 zł I .

0,00 zł

27 958,40 zł _

0,00 zł *

1

nennennenle nnleznn (przez osoba trzecia

zalegający snieg na dachu)

Niniejsze pismo staje się integralną częścią zapytania ofertowego z dnia 12.07.2018 r.

Z poważaniem
\/Vójt Gminy
mg

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