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Augustów, dnia 22 maja 2018 r.

OP.272.8.2018
Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu - informacja nr 2
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postępowania: OP.272.8.2018 )

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
Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,
ODPOWIEDŹ nr 1
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 2

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na
zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:
Klauzula wypowiedzenia
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczyciel może tego dokonaćjeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:
na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności
cywilnej lub 50% dia pozostałych ryzyk objętych umową;
Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na
odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres
ubezpieczenia.
Dia celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy
trwania umowy.
2).
istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
3).
zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ nr 2
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 3
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy
budowlane wymagane prawem budowlanym,
ODPOWIEDŹ nr 3
Zamawiający potwierdza, że użytkowane budynki Starostwa Powiatowego mają aktualne przeglądy
budowlane wymagane prawem budowlanym. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji
dotyczących pozostałych jednostek na dzień udzielenia odpowiedzi. Uzyskanie tych informacji w toku
procedury nie jest możliwe. Przeglądy budynków są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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PYTANIE nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej,
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,
ODPOWIEDŹ nr 4

Zamawiający informuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa dot. użytkowania
budynków i budowli w tym dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru
technicznego.
Zamawiający informacje, iż budynki Starostwa Powiatowego posiadają aktualne protokoły z
dokonanych przeglądów.
PYTANIE nr 5

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej,
instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały
jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?
ODPOWIEDŹ nr 5

Zamawiający aktualnie nie jest w stanie ustalić czy w protokołach z dokonanych przeglądów
budynków nie stwierdzono usterek. Nie było natomiast zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać
oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym). Zamawiający udostępni dokumenty.
PYTANIE nr 6

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy
ostatnio była aktualizowana,
ODPOWIEDŹ nr 6
Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do budynków Starostwa Powiatowego jest aktualna
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji
dotyczących pozostałych jednostek. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.
PYTANIE nr 7
Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,
ODPOWIEDŹ nr 7

Zamawiający informuje, iż nie prowadzi takiej ewidencji, ponieważ generalnie nie prowadzi tego
typu prac, natomiast wymaga aktualnego ubezpieczenia OC od wykonawców prac.
PYTANIE nr 8
Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm
wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
ODPOWIEDŹ nr 8
Zamawiający informuje, iż przy zawieraniu umów budowlanych wymagane jest przedstawienie przez
wybranego wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzonej działalności.
PYTANIE nr 9
Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące
pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prośba o ich wskazanie wraz
wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków,
istniejących tam mediów,
ODPOWIEDŹ nr 9

Zamawiający informuje, iż budynki nieużytkowane wraz z wartością jednostkową i opisem na temat
zabezpieczenia/dozoru zostały wskazane w Załączniku nr 1 a do SIWZ w tabelach w punkcie 2.3.1.
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PYTANIE nr 10
Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli
tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,
ODPOWIEDŹ nr 10
W chwili obecnej Zamawiający nie ma takich planów.
PYTANIE nr 11
Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów
istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,
ODPOWIEDŹ nr 11
Zamawiający i podmioty objęte zamówieniem są poddawane remontom i naprawom w ramach dbałości
0 ich stan techniczny. W zakresie planowania inwestycji nie ma planu inwestycji wieloletnich. Plany te
uchwalane są na okresy roczne w budżecie Powiatu na dany rok i podlegają aktualizacji w trakcie roku.
Pełna informacja na ten temat jest prezentowana na bieżąco poprzez publikację wszystkich uchwał Rady
Powiatu w sprawie budżetu i jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu - w załączniku „Wykaz wydatków inwestycyjnych".
PYTANIE nr 12

Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu
wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie
zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,
ODPOWIEDŹ nr 12

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie od 01.01.1997 roku nie wystąpiła powódź lub podniesienie się
poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia.
PYTANIE nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
ODPOWIEDŹ nr 13
Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne lub
szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko
1wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
zamówienia).
PYTANIE nr 14
Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one
również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia objętym zamówieniem?
ODPOWIEDŹ nr 14

Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci i sortowni, spalarni śmieci.
PYTANIE nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
ODPOWIEDŹ nr 15

Zamawiający powyższe potwierdza.
PYTANIE nr 16

W przypadku braku zgody na zmianę systemu ubezpieczenia prosimy o podanie pełnej sumy
ubezpieczenia dla tych grup mienia w celu do prawidłowego oszacowania składki za te rodzaje mienia.
ODPOWIEDŹ nr 16

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 17

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od
1997r.
ODPOWIEDŹ nr 17
Zamawiający powyższe potwierdza.
PYTANIE nr 18

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
ODPOWIEDŹ nr 18
Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone - według wiedzy
Zamawiającego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE nr 19

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
ODPOWIEDŹ nr 19
Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane - według wiedzy
Zamawiającego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
PYTANIE nr 20
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
ODPOWIEDŹ nr 20
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3, nr 4, nr 5.
PYTANIE nr 21

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3
lat.
ODPOWIEDŹ nr 21

Zamawiający informuje, że w latach 2015 - 2017 nakłady na remonty dróg powiatowych wyniosły
1.097 tys. zł i na inwestycje na drogach powiatowych 27.947 tys. zł.
PYTANIE nr 22

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano - montażowych planowanych w okresie
ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.
ODPOWIEDŹ nr 22
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 11.
PYTANIE nr 23

Prosimy o podanie łącznej wartości budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np.
ogrodzenia, balustrady, bariery drogowe, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne,
place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami:
deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, c.o., gazowe itp., obiekty małej architektury itp.).
ODPOWIEDŹ nr 23

Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić powyższych informacji.
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PYTANIE nr 24
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie punktu 2.5.1 „ Jeśli ogólne lub

szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy
ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia." z uwagi na zapisy owu Ubezpieczyciela, które nie określają kwotowych limitów dla
ubezpieczenia kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
ODPOWIEDŹ nr 24

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 25

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , punkt 3.13. mienie pracownicze i uczniowskie oraz
wychowanków i podopiecznych - wartość odtworzeniowa nowa- prosimy o zmianę na wartość rzeczywistą.
ODPOWIEDŹ nr 25

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu punktu 3.13..
PYTANIE nr 26

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie punktu 5.36. „W odniesieniu do
wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła
proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub
szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej
proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania".
ODPOWIEDŹ nr 26
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 27
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Punkt 5.41. - „Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu
odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie,
gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z
remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami
ratowniczymi)." - prosimy o zmianę limitu na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym oraz wprowadzenie zapisu: „z zakresu ubezpieczenia objętego niniejszą klauzulą: a)
wyłączony jest sprzęt elektroniczny, b) wyłączone są szkody powstałe podczas transportu, załadunku i
wyładunku, c) wyłączone są szkody powstałe poza miejscem świadczenia usług przez ubezpieczonego;"
oraz pod warunkiem, że nowe lokalizacje spełniają wymagania, jak w ubezpieczonych lokalizacjach,
dotyczące zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz przeciwpożarowych, a zakres ochrony nie dotyczy
kradzieży zwykłej.
ODPOWIEDŹ nr 27
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 28
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Punkt 5.52. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również
mienie, które znajduje się na zewnątrz. - prosimy o dopisanie: jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami
prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, chyba że przechowywanie,
magazynowanie lub sprzedaż na wolnym powietrzu, dokonywane niezgodnie z przepisami prawa,
zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, nie miało wpływu na powstanie lub
zwiększenie szkody.
ODPOWIEDŹ nr 28
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu punktu 5.52. .
PYTANIE nr 29

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek podniesienia się wód
gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo
w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.
ODPOWIEDŹ nr 29
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 30
W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24
godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.
ODPOWIEDŹ nr 30
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, jednocześnie zwracając
uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że
Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, po
stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody.
PYTANIE nr 31
Z definicji szkody prosimy o wykreślenie zapisów: „Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków
ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od
ubezpieczenia innych zdarzeń" oraz „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub
zniszczenie".
ODPOWIEDŹ nr 31
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 32
W definicji Katastrofy Budowlanej prosimy o wprowadzenie wyłączeń: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: - nie posiadających
odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź
dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, - powstałe
wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace
prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których
realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.
ODPOWIEDŹ nr 32
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w definicji Katastrofy Budowlanej wyłączenia:
"Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w
obiektach budowlanych: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego"
PYTANIE nr 33

Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o wykreślenie zdania: „W sytuacji, gdy wartość nowo
ubezpieczanego mienia przekroczy 20% sumy ubezpieczenia lub 5 min złotych, ubezpieczyciel powiadomi
o tym fakcie ubezpieczającego."
ODPOWIEDŹ nr 33

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 34

Klauzula usunięcia przyczyn awarii - prosimy do punktu 1) o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym albo innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ nr 34
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 35

Klauzula usunięcia przyczyn awarii - prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „koszty
pomocnicze".
ODPOWIEDŹ nr 35

Zamawiający informuje, iż są to m.in. koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu
miejsca i usunięcia awarii np. kucia ścian, posadzek .
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PYTANIE nr 36

Klauzula miejsc ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł
na jedno i 100.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego dla szkód w przyszłych lokalizacjach.
ODPOWIEDŹ nr 36

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 37

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony budynków i budowli
przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się w nich mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia
przeznaczonego do likwidacji (lub na złom).
ODPOWIEDŹ nr 37

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż aktualnie do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie
przeznaczone do rozbiórki.
PYTANIE nr 38

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - prosimy o dopisanie: „ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest
pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów
w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego, b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich
instalacji budynku na czas nieużytkowania, c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby
ochrony przeciwpożarowej; Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z
eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;"
ODPOWIEDŹ nr 38
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 39

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia
składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu lub potwierdzenie, że mienie to jest
składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
ODPOWIEDŹ nr 39

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 40

Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń: „ubezpieczeniem nie są
objęte szkody: a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, b) w czasie naprawy
dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek
eksploatacji maszyny, d) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia, e) wynikające z utraconych korzyści, f) w postaci utraty zysku".
ODPOWIEDŹ nr 40

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 41

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń: „ubezpieczeniem nie są
objęte szkody: a) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w
związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), b) we wszelkiego rodzaju
miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, c) we wszelkiego rodzaju
bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp."
ODPOWIEDŹ nr 41

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 42

Klauzula reprezentantów - prosimy o wyłączenie również szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa
reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ nr 42
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 43

Klauzula zmian w odbudowie - prosimy o uzupełnienie i dopisanie limitu: „Limit odszkodowawczy w każdym
okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody nie więcej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia."
ODPOWIEDŹ nr 43
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 44

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w
wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na koszty
określone w punkcie 4.
ODPOWIEDŹ nr 44

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 45

Klauzula likwidacyjna (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego,
kradzieży) - prosimy o zmianę zapisu: „W przypadku nie odtworzenia środka trwałego, wypłata
odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie
ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia." na : „W przypadku nieodtworzenia
przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie
wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień
powstania szkody"
ODPOWIEDŹ nr 45
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 46
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN na każde zdarzenie szkodowe
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,
ODPOWIEDŹ nr 46
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 47

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz zasobów
archiwalnych, infrastruktury drogowej, urządzeń i wyposażenia zewnętrznego, budowli z pierwszego
ryzyka na sumy stałe i podanie nowych wartości tego rodzaju mienia,
ODPOWIEDŹ nr 47

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 48

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności
w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ nr 48
Zamawiający informuje 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.
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Zamawiający podaje wysokości franszyz / udziałów własnych z podziałem na ubezpieczenia w
ostatnich 3 latach:
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 49

Prosimy o wprowadzenie do ryzyka dewastacji zastrzeżenia: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są
szkody w obiektach opuszczonych lub
niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni.
ODPOWIEDŹ nr 49
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 50

Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych,
namiotów.
ODPOWIEDŹ nr 50
Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie w wykazie mienia nie zostały wykazane zbiory i eksponaty muzealne
oraz namioty, a wskazując katalog obejmujący odpowiednie rodzaje mienia pozostawia sobie prawo do
objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których dzisiaj nie posiada. Tak
należy rozumieć katalog wskazujący kategorie mienia. Kwestie ewentualnych doubezpieczeń w tym
zakresie regulować będą aneksy do umowy w sprawie zamówienia publicznego lub odpowiednie
dokumenty ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych nowych
kategorii mienia.
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka zgłasza łącznie kategorię
mienia pn.: zbiory biblioteczne i księgozbiory oraz zasoby archiwalne (w tym archiwum zakładowe).
Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej, przechowywanie są w poszczególnych
lokalizacjach jednostek powiatowych.
PYTANIE nr 51

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Z uwagi na zamknięty katalog wyłączeń w SIWZ, proszę
o jego wykreślenie i potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wskazane w ogólnych
warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela,
ODPOWIEDŹ nr 51
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 52
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w
SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ nr 52
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 13 .
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PYTANIE nr 53

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka
cybernetyczne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o treści jak poniżej:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę,
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub
innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz
wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju,
niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w
dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".
ODPOWIEDŹ nr 53

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 54
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Prosimy o podanie informacji na temat
sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:
a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą
zewnętrzną,
b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu
gruntu, jeżeli tak - to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),
ODPOWIEDŹ nr 54
Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji z uwagi na fakt, że zakres zamówienia obejmuje
jego jednostki organizacyjne. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.
PYTANIE nr 55
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic
w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów
własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ nr 55

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 48.
PYTANIE nr 56

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - w zakresie kosztów proporcjonalnych i nie
proporcjonalnych prosimy o wprowadzenie wyłączeń: poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w
umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez:
a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie systemu
elektronicznego przetwarzania danych, b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych,
c)
ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne, d)
brak
kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, e) zmiany lub ulepszenia
przedmiotów objętych ubezpieczeniem, f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący
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bez
nadzoru,
w
obiekcie
nie
posiadającym
automatycznego
systemu
alarmowania
przeciwpożarowego, g)
szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia,
który uległ szkodzie.
ODPOWIEDŹ nr 56

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 57

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- Prosimy o zmianę zapisu: „Zakres
terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny - Europa" na „Zakres terytorialny
ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - miejsca ubezpieczenia wskazane w SIWZ na terenie RP; sprzęt
przenośny - Europa".
ODPOWIEDŹ nr 57

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 58

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu:
„Uwaga: ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu elektronicznego
deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk."
ODPOWIEDŹ nr 58

Wskazane w SIWZ ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka: 1) kosztów odtworzenia danych i
licencjonowanego oprogramowania ; 2) wymiennych nośników danych ; 3) zwiększonych kosztów
działalności odnosi się również do możliwej sytuacji, gdy sprzęt elektroniczny (np. komputer, notebook)
został zadeklarowany do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk."
PYTANIE nr 59
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ nr 59
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 13
PYTANIE nr 60
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli
wyłączającej ryzyka cybernetyczne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o treści jak poniżej:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę,
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub
innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz
wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju,
niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w
dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".

11

ODPOWIEDŹ nr 60

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk klauzula fakultatywna o treści :
"Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych
cyberprzestępstw - do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia"
będzie miała zastosowania wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie przetargowej przyjmie tę
dodatkowo punktowaną klauzulę fakultatywną.
PYTANIE nr 61
Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia

obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
1. Prosimy o wykreślenie z punktu 21. zapisu: „Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko
(zdarzenie), dla którego ustanowiono limit odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą
podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia
(np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków czy zamieszek itp.) to szkoda taka objęta
będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie z zakresem danego ubezpieczenia."
ODPOWIEDŹ nr 61

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 62
Załącznik nr 1 a do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki

obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia
majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego wraz jednostkami organizacyjnymi,
dotyczący części I zamówienia.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia przedmiotu: „instalacje i sieci elektryczne,
teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne" prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach energetycznych, rozumianych jako część
systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej napowietrzne i kablowe - wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w
odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie
ubezpieczenia.
3. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie
pierwszego ryzyka: „2.4.10. Drogi powiatowe, mosty i przepusty na drogach powiatowych".
4. Prosimy o zmianę zapisu: „5.40. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem
odszkodowawczym w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem
odszkodowawczym 15 000,00 zł" na „5.40. Przyjęcie ryzyka wandalizmu i dewastacji mienia z
limitem odszkodowawczym w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z
limitem odszkodowawczym 15 000,00 zł".
5. Prosimy o wykreślenie zapisu: „5.47.
W przypadku szkody w budynkach znajdujących się
pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty
odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia,
w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w
tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy)." Oraz
konsekwentnie punktu 5.49.
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ODPOWIEDŹ nr 62
Ad. do punktu 2)

Zamawiający informuje iz w SIWZ został umieszczony zapis: " ajinstalacje zewnętrzne i wewnętrzne
infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej)
i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej,
alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne,
podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej
działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w
odległości nie większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i budowli;"
Ad. do punktu 3)

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji,
ponieważ wartość ewidencyjna tego mienia nie odzwierciedla wartości rzeczywistej i
odtworzeniowej.
Ad. do punktu 4)

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Ad. do punktu 5)

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 63
Prosimy o doprecyzowanie punktu 3 Załącznika nr 1 do SIWZ - Postanowienia obligatoryjne dotyczące
realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka, poprzez dopisanie wyboldowanych
słów:

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno
zdarzenie; pod warunkiem iż pierwsze zdarzenie miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ nr 63
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 64
W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych (punkt 4.35) prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez
jakie będą orgaznizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, czy są to za każdym razem
innego rodzaju imprezy, czy są to imprezy cykliczne organizowane od wielu lat ( mile widziany
harmonogram),
ODPOWIEDŹ nr 64
Zamawiający informuje , iż organizuje corocznie tylko jedną imprezę kulturalną „Obchody Święta 1
Pułku Ułanów Krechowieckich". Uroczystości odbywają się w lipcu. Pozostałe imprezy są
organizowane okazjonalnie, najczęściej w formie współorganizacji lub współfinansowania z innymi
instytucjami.
PYTANIE nr 65
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:
a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie
były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku
istotnych różnic prośba o ich wskazanie,
ODPOWIEDŹ nr 65

Zamawiający informuje dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC nie jest
tożsamy z wymaganym na kolejny okres zamówienia.
Zamawiający podaje wysokości franszyz / udziałów własnych z ostatnich 3 lat:
• Franszyza redukcyjna - brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa
wysokości świadczenia ZUS)
• Udział własny - brak
• Franszyza integralna -zniesiona w szkodach rzeczowych
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PYTANIE nr 66
Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli
tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 36 miesięcy,
ODPOWIEDŹ nr 66

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ z uwagi na wąski
zakres zaświadczeń szkodowych ubezpieczycieli , gdyż podają one wyłącznie ryzyko, datę szkody i
kwotę odszkodowania. Jednakże zamawiający ma wiedzę o poniższych zdarzeniach i wypłatach:
1. data zdarzenia 31.01.2016 - uszkodzony samochód w wyniku wjechania w dziurę w jezdni ,
wypłata 719,91 zł,
2. data zdarzenia 20.05.2016 - upadek poszkodowanego na nierównym chodniku , wypłata 5 009 zł,
3. data zdarzenia 31.10.2016 - uszkodzony samochód w wyniku wjechania w dziurę w jezdni ,
wypłata 1 270,09 zł.
PYTANIE nr 67

Prosimy o zmianę zapisu po przez dopisanie wyboldowanych słów: „Ubezpieczenie obejmuje szkody
będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod
warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym
wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody, pod warunkiem iż pierwsza szkoda miała miejsce
w okresie ubezpieczenia."
ODPOWIEDŹ nr 67
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 68
W punkcie 6.12 prosimy o dopisanie słów: „pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody
poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych."
ODPOWIEDŹ nr 68

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu w punkcie 6.12
PYTANIE nr 69
W punkcie 6.13 prosimy o zmianę „14 dni" na „7 dni" Tak jak w klauzuli zgłaszania szkód,
ODPOWIEDŹ nr 69

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE nr 70

Prosimy o wykreślenie punktu 4.40 lub w przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie w jakich
sytuacjach usuwane są statki lub inne jednostki pływające oraz o wprowadzenie podlimitu 200.000 zł
na jeden i wszystkie wypadki;
ODPOWIEDŹ nr 70

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Wykonywanie zadania własnego powiatu polega na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających
oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w myśl zapisu art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
PYTANIE nr 71
Z uwagi na zamknięty katalog wyłączeń w SIWZ, proszę o jego wykreślenie i potwierdzenie, że
obowiązują wyłączenia odpowiedzialności wskazane w
ogólnych warunkach ubezpieczenia
Ubezpieczyciela,
ODPOWIEDŹ nr 71
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 13.
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PYTANIE nr 72
Proszę o podanie budżetu (obrotu) Zamawiającego za rok 2017 rok - dane do wyliczenia składki z OC
ODPOWIEDŹ nr 72

Zamawiający informuje, iż w roku 2017 budżet Powiatu został zrealizowany w wysokości 68.927 tys. zł
po stronie dochodów i w wysokości 64.658 tys. zł po stronie wydatków.
Informuję, że odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści SIWZ stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz modyfikacją treści SIWZ nie
przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.
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