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Augustów, dnia 21 maja 2018 r.

w AUGUSTOWIE
16-300Auaustów, u:.

OP.272.8.2018
Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
dotyczy: postępowania o udzielenie zam ówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie m ajątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego
w raz z jednostkam i organizacyjnymi (num er postępowania: OP.2 72 .8.2 01 8 )
Zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego wraz z
jednostkami organizacyjnymi o, na podstawie:
- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 z późn. zm.) poniżej informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ
i udzielonych na nie wyjaśnieniach ,
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 z późn. zm.) poniżej informuje o modyfikacji treści SIWZ.

PYTANIE nr 1
Jakie wyposażenie dodatkowe posiada pojazd BAU 05UG.
ODPOWIEDŹ nr 1
Zamawiający informuje, iż ciągnik rolniczy LAMBORGHINI o nr rej. BAU 05UG posiada wyposażenie
dodatkowe w postaci pługa odśnieżnego, zamiatarki, kosiarki.
PYTANIE nr 2
Prosimy o udostępnienie wykazu pojazdów w wersji Excel.
ODPOWIEDŹ nr 2
Zamawiający nie posiada wykazu pojazdów w wersji Excel.
PYTANIE nr 3
Prosimy o wykreślenie zapisu z punktu 4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:
4.3.1 Wykonawca zobowiązany jest przesłać do zamawiającego decyzji odszkodowawczych w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych
roszczeń.
ODPOWIEDŹ nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w /w zapisu punkt 4.3.1.
PYTANIE nr 4
Prosimy o zgodę na dopisanie zapisu w punkcie 4.4. dotyczącym Likwidacji szkód:
4.4 W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin
pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji
kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez
ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, zamawiający ma prawo sam przekazać
pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz
kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat
nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po
upływie tego terminu przyjmuje się akcept milcząc, (milcząca zgoda). Ubezpieczyciel wypłaca
odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu, jednakże brak oględzin w 3 dni nie upoważnia
do naprawy pojazdu w sytuacji szkody całkow itej.
ODPOWIEDŹ nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
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PYTANIE nr 5
Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300,00 zł.
ODPOWIEDŹ nr 5
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 6
Prosimy o udzielenie informacji, czy ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej ma
obejmować również ryzyka medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności
dotyczy zgłaszanego do ubezpieczenia podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Augustowie.
ODPOWIEDŹ nr 6
Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będzie
obejmować ryzyk medycznych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
PYTANIE nr 7
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat
w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu,
zakresu ubezpieczenia).
ODPOWIEDŹ nr 7
Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej może być porównywalny
z wymaganym na kolejny okres zamówienia , choćby z uwagi na to, iż w poprzednim występowało
również ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zakres ubezpieczenia nie jest tożsamy, jeśli chodzi
o sumy ubezpieczenia i poszczególne limity odpowiedzialności.
Zamawiający podaje wysokości franszyz / udziałów własnych z podziałem na ubezpieczenia z ostatnich
3 lat:
1) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
■
Franszyza integralna - zniesiona
■
Franszyza redukcyjna, udział własny - brak
3) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
■
Franszyza integralna - zniesiona
■
Franszyza redukcyjna, udział własny - brak
4) w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia
•
Franszyza integralna -- zniesiona
■
Franszyza redukcyjna, udział własny - brak
5) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
•
Franszyza integralna, redukcyjna - brak
■
udział własny - zniesiony
6) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
•
Franszyza redukcyjna - brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa
wysokości świadczenia ZUS)
•
Udział własny - brak
•
Franszyza integralna -zniesiona w szkodach rzeczowych.
PYTANIE nr 8
Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów" o treści
cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
1.
utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
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2.
niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej
przeprowadzenia;
3.
wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z
zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4.
wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie
ubezpieczenia;
5.
istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.
ODPOWIEDŹ nr 8
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 9
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Zamawiającego na : „ ..o charakterze administracyjnym i organizacyjnym ( z wyłączeniem D&0),bez
podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (dotyczy
SP ZOZ w Augustowie) ale z wyłączeniem jakichkolwiek szkód medycznych"
ODPOWIEDŹ nr 9
Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będzie
obejmować szkód medycznych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
PYTANIE nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat według wartości
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
ODPOWIEDŹ nr 10
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 11
Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w
których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja
elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa,
instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu.
ODPOWIEDŹ nr 11
Zamawiający wyjaśnia, że posiadane informacje o przeprowadzonych remontach zostały umieszczone
w SIWZ, w wykazie mienia do ubezpieczenia systemem sum stałych. Dodatkowo informuje, że:
1)
2)

w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 37 w grudniu 2010 r. dokonano
wymiany całości pokrycia dachu na blachodachówkę,
w budynkach SP ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 wykonano następujące prace remontowe
i inwestycyjne:
a) w 2011 roku w ramach termomodernizacji zespołu budynków wykonano:
- docieplenie wraz z wymianę stolarki okiennej pawilonu leczniczo-zabiegowego,
- wymianę instalacji c.o. w pawilonie leczniczo-zabiegowym, budynku głównym i przychodni,
- docieplenie budynku głównego i przychodni lekarskich,
- rozbudowę instalacji c.o. i c.w. poprzez podłączenie pawilonu leczniczo-zabiegowego z
nowym węzłem cieplnym,
b) w 2013 r. dokonano wymiany windy w budynku głównym,
c) w 2014 r. dokonano wymiany drzwi wejściowych na dojściach ewakuacyjnych w budynku
głównym,
d) w 2015 r. dokonano wymiany windy w budynku głównym i remont sal w Oddziale Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej,
e) w 2016 r. wykonano rozprowadzenie instalacji gazów technicznych i remont oddziału
wewnętrznego szpitala,
f)
w 2017 r. zmodernizowano pomieszczenia 5 oddziałów szpitalnych, przychodni
specjalistycznych i wybudowano zadaszony podjazd dla karetek.
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PYTANIE nr 12
W odniesieniu do budynków drewnianych, pustostanów i budynków w złym stanie technicznym 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 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w
limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ nr 12
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że budynki nieużytkowane będące własnością Powiatowego
Zarządu Dróg mają odcięte media, są pozamykane i znajdują się na ogrodzonym placu.
PYTANIE nr 13
Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie
wysokości
wypłaconych
odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku
ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ nr 13
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie od 1996 r. nie zanotowano szkód powstałych wskutek powodzi.
PYTANIE nr 14
Odnośnie mienia znajdującego
się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o
podanie
wysokości
wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku
ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ nr 14
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie od 1996 r. nie zanotowano szkód powstałych wskutek podtopień.
PYTANIE nr 15
Odnośnie mienia znajdującego się w miejscu gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę
o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w
przypadku braku ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ nr 15
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie od 1996 r. nie zanotowano szkód powstałych wskutek podniesienia
się poziomu wód gruntowych.
PYTANIE nr 16
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe
wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.
ODPOWIEDŹ nr 16
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 17
Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do klauzul fakultatywnych.
ODPOWIEDŹ nr 17
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

In fo rm u ję, że odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści S IW Z staję się integralną
częścią S IW Z i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniam i do S IW Z oraz modyfikacją treści S IW Z nie
przewiduje się przesunięcia term inu składania ofert.

4

