ZARZĄD

P O W IA T U
w AUGUSTOWIE

Augustów, dnia 23 maja 2018 r.
OP.272.8.2018

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu - informacja nr 4
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
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług
medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

ODPOWIEDŹ nr 1
Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, badawczej, farmaceutycznej, z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez
personel na rzecz podopiecznych i uczniów w placówkach oświatowych.

PYTANIE nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych
(zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną
drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem
choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte
ubezpieczeniem obowiązkowym.

ODPOWIEDŹ nr 2
Zamawiający potwierdza że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych nie
będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
Jednakże odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów
żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie
jednostki - OC za produkt- obejmuje szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą
przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych - wszystkich z
wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia.

PYTANIE nr 3
Odnośnie w /w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 300 000 zł.

ODPOWIEDŹ nr 3
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych
z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie
celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ nr 4
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych
z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości.
Jednakże występują sytuacje, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie użycza swoje łodzie sportowe
podczas zawodów w skokach narciarskich na wodzie na podstawie umowy użyczenia z przeniesieniem pełnej
odpowiedzialności na organizatora zawodów.

PYTANIE nr 5
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 akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ nr 5
Zamawiający potwierdza, iż 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 akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

PYTANIE nr 6
Proszę o zgodę na obniżenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
naturalnym do kwoty 200.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ nr 6
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 7
Proszę o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w
związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 500.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ nr 7
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 8
Proszę o informację jakie produkty zamawiający wprowadza do obrotu.

ODPOWIEDŹ nr 8
Na obecnym etapie postępowania zamawiający wprowadza do obrotu
prowadzonych stołówek .

produkty spożywcze w ramach

PYTANIE nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego
umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ nr 9
Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ nr 10
Zamawiający powyższe potwierdza.
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PYTANIE nr 11
Prosimy o podanie szkodowości na okres pełnych ostatnich 5 lat (wypłaty, rezerwy).

ODPOWIEDŹ nr 11
Zamawiający informuje, iż według danych z poprzedniego przetargu zamieszczonych w SIWZ w czerwcu 2015r.:
- z ubezpieczenia OC wypłacono - 20 089,07 zł
- z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wypłacono 49 291,28 zł
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada informacji o rezerwach.

PYTANIE nr 12
Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że
pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

ODPOWIEDŹ nr 12
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w punkcie 4.35. po
słowach : " .....(zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni itp. pod warunkiem,
że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów)......"

PYTANIE nr 13
Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:
a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy
podmioty te mają polisy OC)
b)
prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo
użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
c) stan zarządzanych dróg.

ODPOWIEDŹ nr 13
Zamawiający informuje :
Ad. a) PZD w Augustowie ma podpisaną umowę na usuwanie padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na
terenie Powiatu Augustowskiego.
Powiat ma podpisaną umowę na usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraków), wynikającą z art. 130a ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
Pozostałe czynności PZD w Augustowie wykonuje we własnym zakresie.
Ad. b)
-bieżące objazdy ulic i dróg są wykonywane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, jednak w przypadku ulic
powiatowych położonych na terenie Miasta Augustowa są one wykonywane średnio raz w tygodniu. Przeglądy i
kontrole wynikające z przepisów szczegółowych są wykonywane zgodnie z tymi przepisami.
- zgłaszane zagrożenia usuwane są niezwłocznie w godzinach pracy PZD tj. od poniedziałku do piątku w godz. od
7 do 15. W przypadku padłych zwierząt zgodnie z umową usuwanie w przeciągu 12 godzin z wyłączeniem niedziel
i świąt.
- niezwłoczne zabezpieczenie (oznaczenie) takiego miejsca lub usuniecie zagrożenia (w przypadku dziur i
ubytków w nawierzchni przy pomocy masy asfaltowej na zimno lub przy użyciu tzw. remontera drogowego),
Ad. c) ogólny stan zarządzanych dróg - dostateczny. Wykonawca może samodzielnie dokonać lustracji mienia a tym
samym analizy ryzyka.

PYTANIE nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w 4.12 nie będą objęte szkody kradzieży mienia z pojazdu.

ODPOWIEDŹ nr 14
Zamawiający powyższe potwierdza , że zakresem ubezpieczenia OC w punkcie
kradzieży mienia z pojazdu, nie będące jego wyposażeniem.

4.12 nie będą objęte szkody

PYTANIE nr 15
Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych
1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg - 400 zł lub innej akceptowalnej.

ODPOWIEDŹ nr 15
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska
odpadów - lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

ODPOWIEDŹ nr 16
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

PYTANIE nr 17
Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie,
że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące
zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

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

PYTANIE nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających
takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ nr 18
Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie
do aktualnego przeznaczenia.

PYTANIE nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym
protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz
z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ nr 19
Zamawiający informuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa dot. użytkowania budynków
i budowli w tym dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego i dozoru technicznego.

PYTANIE nr 20
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a)

budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

ODPOWIEDŹ nr 20
Zamawiający nie posiada wiedzy o takich budynkach.

PYTANIE nr 21
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

ODPOWIEDŹ nr 21
Zamawiający informuje, iż wg wiedzy Zamawiającego zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE nr 22
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie
ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

ODPOWIEDŹ nr 22
Aktualnie jest realizowana przebudowa hangaru na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie.
Nie został on wykazany w spisie do ubezpieczenia, ponieważ został on na czas inwestycji przejęty przez wykonawcę.
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W ramach przebudowy pozostaną tylko ściany zewnętrzne, zostanie wykonany nowy wieniec, na którym wykonana
zostanie wykonana drewniana konstrukcja dachu dwuspadowego nawiązujący swoją wysokością i do istniejącego
obok budynków. W wyniku przebudowy nastąpi zmiana klasyfikacji z budowli do budynków. Zostanie zgłoszony do
doubezpieczenia po zakończeniu przebudowy.
Zamawiający aktualnie nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych informacji z uwagi na fakt, że 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 Zamawiającego - w załączniku „Wykaz wydatków inwestycyjnych".

PYTANIE nr 23
Prosimy o przeniesienie:
klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ nr 23
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 24
Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe
w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich - mienia pracowniczego i uczniowskiego.

ODPOWIEDŹ nr 24
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, definicja mienia osobistego
pracowników i uczniów została zawarta w Załączniku nr 4 do SIWZ.

PYTANIE nr 25
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

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

PYTANIE nr 26
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
jednostki podległe.

Ubezpieczonych -

ODPOWIEDŹ nr 26
Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 27
Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 27
Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 28
Dla budynków wyłączonych z eksploatacji ( pustostanów) prosimy o informacje;
- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego)

ODPOWIEDŹ nr 28
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Do ubezpieczenia zostały zgłoszone
budynki nieużytkowane opisane w tabeli z wykazem mienia w Załączniku nr la do SIWZ.

PYTANIE nr 29
Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli
tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ nr 29
W chwili obecnej Zamawiający nie ma takich planów.
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PYTANIE nr 30
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku
wystąpiła powódź i podtopienia mienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości
poniesionych strat

ODPOWIEDŹ nr 30
Zamawiający informuje, iż w okresie od 1997 roku nie wystąpiła powódź i podtopienia mienia
wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia

w miejscach

PYTANIE nr 31
Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w
wysokości 1 min zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ nr 31
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 32
Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia
poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

ODPOWIEDŹ nr 32
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 33
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe - prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się)
oraz określenie tej wartości

ODPOWIEDŹ nr 33
Zamawiający informuje, z lokalizacją z najwyższą sumą ubezpieczenia (26 334 222,73 zł) jest Augustowskie
Centrum Edukacyjne, 16-300 Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3; jest to placówka edukacyjna, prowadzi
działalność oświatowo-wychowawczą.

PYTANIE nr 34
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane
W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie
technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego).

ODPOWIEDŹ nr 34
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane opisane w tabeli z wykazem mienia w Załączniku
nr la do SIWZ.

PYTANIE nr 35
Dla budynków wyłączonych z eksploatacji pustostanów) prosimy o przesłanie;
-wykazu ich lokalizacji (adresu),
-jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?
-sposobu ich zabezpieczenia
-podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

ODPOWIEDŹ nr 35
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 34.

PYTANIE nr 36
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem)
lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej - prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie
ich wartości jednostkowej.
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ODPOWIEDŹ nr 36
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone budowle na terenie MOS w Augustowie ul. Zarzecze
1 tj. dwa grzybki drewniane pokryte gontem o łącznej sumie ubezpieczenia 20 770,36 zł.

PYTANIE nr 37
W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, zalewy, zbiorniki wodne,
starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru,
wybuchu, uderzenia pioruna.

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

PYTANIE nr 38
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do
umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w
wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

ODPOWIEDŹ nr 38
Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do
umów ubezpieczenia. Zamawiający informuje także , iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie
będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie,
jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i
przedmiot zamówienia).

PYTANIE nr 39
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".

ODPOWIEDŹ nr 39
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż pod pojęciem "przeszkoda niematerialna" miał na myśli wszelkiego rodzaju
systemy elektroniczne.

PYTANIE nr 40
Prosimy o zgodę na dołączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na
lub powstałych w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że
powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

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

PYTANIE nr 41
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i
Wykonawcy)

ODPOWIEDŹ nr 41
Zamawiający informuje, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy będą wprowadzane pisemnie w formie
dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności zgodnie z ustalonymi zapisami
paragrafu 4 pn.: "zmiana postanowień umowy" wzoru umów dotyczących części I, II lub II I zamówienia.

PYTANIE nr 42
Prosimy o potwierdzenie, iż 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 42
Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie
nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).
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PYTANIE nr 43
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź
- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku
istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń -prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ nr 43
Zamawiający informuje, iż 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 rozszerzenia i limity odpowiedzialności.

PYTANIE nr 44
W celu oceny dotychczasowej historii szkodowej prosimy o informację na temat:
- franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w ostatnich 3 latach w poszczególnych ryzykach ( w
tym w OC zarządcy dróg),
- na jaki dzień podana jest informacja o szkodowości

ODPOWIEDŹ nr 44
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
W załączniku nr 9 do SIWZ zawarta jest informacja na jaki dzień podana jest szkodowość
1) w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień 07.05.2018r.
2) w zakresie ubezpieczeń majątkowych na dzień 02.05.2018r.

PYTANIE nr 45
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia

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

PYTANIE nr 46
Prosimy o zgodę na wykreślenie z zakresu pkt 4.42 -odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z
wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym

ODPOWIEDŹ nr 46
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 47
Prosimy o wprowadzenie podlimitu 500.000,00 min zł dla pkt 4.40 odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone
przy wykonywaniu zadania własnego powiatu polegające na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających
oraz prowadzenie strzeżonego porty lub przystani (..).

ODPOWIEDŹ nr 47
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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Ubezpieczenia komunikacyjne:

PYTANIE nr 48
Proszę o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia autocasco:
z: Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu na
terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii, za wyjątkiem pojazdów wymienionych poniżej, na: RP i
Europa z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub
chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz
kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy
i Mołdawii.

ODPOWIEDŹ nr 48
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający wskazał aktualnie
tylko jeden pojazd SKODA OCTAVIA nr rej. BAU 19500, dla którego to rozszerzenie ma zastosowanie.

PYTANIE nr 49
Proszę o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia autocasco:
Z „ Za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży całego pojazdu
na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę, dotyczy to
pojazdów marki: SKODA OCTAVIA o nr rej. BAU 19500 oraz innych pojazdów zgłaszanych według potrzeb
ubezpieczającego w okresie wykonywania zamówienia" na „ Za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności z
wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego
wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii,
ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę, dotyczy to pojazdów marki: SKODA OCTAVIA o nr rej. BAU 19500
oraz innych pojazdów zgłaszanych według potrzeb ubezpieczającego w okresie wykonywania zamówienia

ODPOWIEDŹ nr 49
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 50
Proszę o usunięcie zapisu AC: „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu
zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części
zamiennych i urealnienia części - do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez
producenta danego typu pojazdu; wykupienie amortyzacji nie dotyczy ogumienia i akumulatora). Kalkulację
naprawy każdorazowo będzie przedstawiał zamawiający na podstawie wyceny serwisowej. „

ODPOWIEDŹ nr 50
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 51
Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na, Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr
rejestracyjnych pojazdów

ODPOWIEDŹ nr 51
Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagana Zielona Karta na Iran, Izrael, Maroko, Turcję.

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.

