Somonino, dnia 14 lipca 2015r.

ZP.271.12.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
p.n. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
W związku z otrzymaniem od wykonawców prośby o uzupełnienie informacji
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA
1. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub
pozostające w związku z ubezpieczeniem 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: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje
techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.
Odpowiedź: Wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

3. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje
elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są
regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami i że są na to stosowne protokoły
dostępne u Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do
ubezpieczenia lokalizacji lub będą wykonywane prace / roboty budowlane , które wymagają
pozwolenia na budowę i lub takie, które naruszają konstrukcję nośną dachu - czy teren prac
jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
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5. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy wśród wykazanego mienia jako przedmiot ubezpieczenia
są obiekty wyłączone z eksploatacji? Prosimy o wskazanie.
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
6. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie klauzuli
ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji o zapis, że lokalizacje wyłączone z eksploatacji:
- są strzeżone i mają odłączone media
- z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para.
- gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz
znajdują się w wyznaczonych miejscach
- maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

7. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o informację
o konstrukcji nośnej, ścian i dachu
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
8. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o informację
o przebytych remontach
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
9. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie rodzaju środków obrotowych zgłoszonych do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Środki obrotowe zgłoszone do ubezpieczenia to artykuły papiernicze, biurowe, materiały
opatrunkowe.

10. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zakres wnioskowanej ochrony ubezpieczenia jest tożsamy
z obowiązującym w aktualnej umowie ubezpieczenia. Jeżeli wnioskowany zakres został
rozszerzony, prosimy o wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczas mienie ubezpieczone było na ryzykach nazwanych w
bardzo szerokim zakresie. Pozostały zakres był analogiczny do wnioskowanego.

11. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zgłoszony do ubezpieczenia mienia jest tożsamy
z objętym ochroną w ramach aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia. Prosimy o
wskazanie różnić.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiot zgłoszony do ubezpieczenia miena jest tożsamy z
objętym ochroną w ramach aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia.

12. Pytanie: Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących
w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz
odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia franszyzy integralne i redukcyjne
zostały zniesione.

13. Pytanie: Prosimy o informacje, czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem
ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w
ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które
przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich
szkód, jakie szkody).
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy czy wystąpiły takie szkody.

14. Pytanie: Prosimy o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny i lub mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki zostało zgłoszone do
ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o wyłączenie tego mienia z ochrony.
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
15. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie zakresu ochrony w ryzyku kradzieży zwykłej o zastrzeżenie
obligatoryjnego powiadomienia Policji
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

16. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy w ostatnich 20 latach, którakolwiek ze zgłoszonych do
ubezpieczenia lokalizacji była zagrożona powodziowo oraz czy zostały wypłacone jakiekolwiek
odszkodowania z ryzyka powodzi
Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat miały miejsce podtopienia, które nastąpiły na wskutek gwałtownych
deszczów. Dotyczyły one biblioteki GOK w Somoninie; Szkoły Podstawowej w Somoninie; Gimnazjum
Publicznego w Somoninie; Urzędu Gminy w Somoninie. Za powstałe z tego tytułu straty zostały wypłacone
odszkodowania.

17. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie łączonej, szacowanej wartości infrastruktury drogowej
zgłoszonej do ubezpieczenia
Odpowiedź: Szacowana wartość infrastruktury drogowej zgłoszonej do ubezpieczenia wynosi około
13 000 000 zł.

18. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w
związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych nie dotyczy prac zmieniających
konstrukcje nośna obiektu i/lub poszycie dachu oaz takich, których przeprowadzenie możliwe
jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ nadzoru
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Pytanie: Wnosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów napraw
zabezpieczeń przeciwkadzieżowych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

20. Pytanie: W odniesieniu do załącznika nr 5 Szkodowość prosimy o informację na jaki dzień
została sporządzona szkodowość.
Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 30.06.2015r.

21. Pytanie: 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: Zamawiający informuje, że dotychczas mienie ubezpieczone było na ryzykach nazwanych w
bardzo szerokim zakresie. Pozostały zakres był analogiczny do wnioskowanego.

22. Pytanie: W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o
wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których
odnosi się wykazana szkodowość.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dotychczasowym ubezpieczeniu franszyzy i udziały własne
były zniesione. Podana szkodowość to uwzględnia.

23. Pytanie: Czy wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5-lat, wymagane obowiązującymi
przepisami prawa co zostało potwierdzone pisemnymi protokołami.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby wszystkie kontrole były wykonywane w wymaganych
przepisami prawa terminach.

24. Pytanie: Prosimy o informację czy są wykonywane przeglądy roczne oraz czy w przeglądach
są zalecenia warunkujące użytkowanie budynków ? Jeżeli tak poprosić o wskazanie budynku
oraz informację jakie to zalecenia.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby wszystkie kontrole były wykonywane w wymaganych
przepisami prawa terminach.

25. Pytanie: W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia prosimy o następujące informacje;
a) konstrukcja ścian, porycie dachów (tam gdzie brakuje)
b) stanu technicznego budynków wg gradacji dobry, dostateczny, zły
c) rok budowy ( tam gdzie brakuje)
Odpowiedź: Ze względu na ograniczenia czasowe Zamawiający nie jest w stanie ustalić powyższych
informacji.

26. Pytanie: Prosimy o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej lub z księgowej brutto na
rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę.

27. Pytanie: W przypadku posiadania obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy
zostały wykonane następujące remonty:
a) Wymiana instalacji elektrycznej,
b) Wymiana pokrycia dachowego,
c) Wymiana konstrukcji dachu,
d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
e) Wymiana stolarki okiennej,
f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
28. Pytanie: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku dewastacji z 100
000,00 zł na 50 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

29. Pytanie: Prosimy o informacji czy zostały usunięte i naprawione skutki szkód?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skutki szkód zostały usunięte lub naprawione.

30. Pytanie: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł dla
przepięć lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

31. Pytanie: Prosimy o zmniejszenie kwoty przezornej sumy ubezpieczenia z 500 000,00 zł na 250
000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

32. Pytanie: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i
wyposażeniu prosimy o zmianę z 30% łącznej sumy ubezpieczenia na 20% łącznej sumy
ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

33. Pytanie: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym
prosimy o zmianę z 30% łącznej sumy ubezpieczenia na 20%.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

34. Pytanie: W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis: „Z
odpowiedzialności. wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie
przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia
na budowę;
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2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych
w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

35. Pytanie: W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o
rozszerzenie klauzuli o zapis: ; Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych
lokalizacji drobnymi pracami budowlano-montażowymi pod warunkiem, że prace te:
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub
innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował
we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących
instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody
będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich
instalacji w wyniku prowadzenia prac”
Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na wprowadzenie powyższego zapisu.

36. Pytanie: Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej jakie prace budowlano-montażowe o
jakiej wartości planuje Zamawiający w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
37. Pytanie: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat
wysokości poniesionych strat,
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat miały miejsce podtopienia, które nastąpiły na wskutek gwałtownych
deszczów. Dotyczyły one biblioteki GOK w Somoninie; Szkoły Podstawowej w Somoninie; Gimnazjum
Publicznego w Somoninie; Urzędu Gminy w Somoninie. Za powstałe z tego tytułu straty zostały wypłacone
odszkodowania.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

38. Pytanie: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
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39. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Zamawiający potwierdza, że jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały one
włączone do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:

40. Pytanie: 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: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na użytkowanie zgodnie z
przepisami prawa obowiązującymi w roku budowy obiektu budowlanego.

41. Pytanie: 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: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Pytanie: 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: Budynek GP i SP Somonino kl. IV-VI (stołówka, WTZ, gimnazjum, szkoła podstawowa) ul.
Osiedlowa 17. Suma ubezpieczenia łącznie z wyposażeniem i sprzętem elektronicznym: 28 219 912,39
zł

43. Pytanie: W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

44. Pytanie: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek błędnego
działania człowieka
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

45. Pytanie: W odniesieniu do fakultatywnej klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o
zmniejszenie limitu do 500 000 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

46. Pytanie: Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, drzwi, złącz oraz stolarki
w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia.
Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami

Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe
pytanie.
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47. Pytanie: W odniesieniu do fakultatywnej klauzuli aktów terrorystycznych wnioskujemy o
zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

48. Pytanie: Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu fakultatywnej klauzuli aktów terrorystycznych
następujących szkód:
• powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych
• wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
• spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych
• powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich,
gróźb oraz fałszywych alarmów
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

49. Pytanie: Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest
ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po
stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są
wartości pieniężne.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

50. Pytanie: Wnioskujemy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

51. Pytanie: Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt znajdujący się poniżej poziomu gruntu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie znajdujące się poniżej
gruntu. Jest mienie należące go Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

52. Pytanie: Czy podana szkodowość uwzględnia rezerwy? Jeśli nie prosimy o informację na temat
wysokości zawiązanych rezerw
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są założone rezerwy w poniższej wysokości:
Ubezpieczenie OC:
- szkoda z dnia 15.08.2013r. – wysokość rezerwy 68 654 zł – uszkodzony pojazd na drodze – Zamawiający
nie przyjmuje odpowiedzialności
- szkoda z dnia 15.05.2015r. – wysokość rezerwy 1 799 zł - uszkodzony pojazd na drodze
- szkoda z dnia 29.05.2015r. – wysokość rezerwy 1 799 zł – awaria wodno-kanalizacyjna
- szkoda z dnia 29.05.2015r. – wysokość rezerwy 1 799 zł – awaria wodno-kanalizacyjna

53. Pytanie: Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem
utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduję – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak dużym obszarze
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub
zakładem utylizacji odpadów.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
54. Pytanie: Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść Klauzuli IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę
rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania,
a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej
wyłączone są:
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie,
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w
działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia
–szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

55. Pytanie: Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie
ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia
uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).
Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system archiwizacji danych, wynikający z wewnętrznych
uregulowań i specyfiki działalności.

56. Pytanie: Wnosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne
oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami.
Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system zabezpieczania danych, wynikający z wewnętrznych
uregulowań i specyfiki działalności.

57. Pytanie: Wnosimy o opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Większość sprzętu zabezpieczona jest listwami antyprzepięciowymi i UPS.

58. Pytanie: Wnosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie
elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są
przechowywane.
Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system archiwizacji danych, wynikający z wewnętrznych
uregulowań i specyfiki działalności.

59. Pytanie: Wnosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne
oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami.
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Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system zabezpieczania danych, wynikający z wewnętrznych
uregulowań i specyfiki działalności.

60. Pytanie: Wnosimy o dopisanie warunku ochrony ubezpieczeniowej, żeby sprzęt
elektroniczny był składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

61. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie wysokości franszyz obowiązujących w trwającej
umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź: W trwającej umowie ubezpieczenia franszyzy są zniesione.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
62. Pytanie: Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z
wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj
wypadów ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na
kolejny okres ubezpieczenia.

63. Pytanie: Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą:
• oczyszczalnia ścieków
• usługi dostarczanie wody
• usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
Jeżeli tak prosimy o podanie :
- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres jego działalności wchodzą:
•
oczyszczalnia ścieków
•
usługi dostarczanie wody
•
usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
Długość sieci wodociągowych – 137,8 km.
Długość sieci kanalizacyjnych – 87,2 km.

64. Pytanie: Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z:
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem ?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, użytkuje, zarządza ani nie administruje wysypiskiem lub
składowiskiem odpadów. Nie prowadzi również działalności związanej z sortowaniem, spalaniem,
utylizacją, odzyskiwaniem odpadów.

65. Pytanie: O ile to możliwe prosimy o przekazanie wykazu szkód, także zamkniętych bez wypłaty
wraz z następującymi informacjami:
data zdarzenia
data zgłoszenia.
Odpowiedź: Informacja zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
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66. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały
zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowane przez
Wykonawcę
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały one
włączone do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
67. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy
nie mające charaktery imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych
(wodnych, motocyklowych, samochodowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

68. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ochrony nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług medycznych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie

obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej. Natomiast nie jest wyłączony zakres dotyczący prowadzenia gabinetów w
szkołach.
69. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy w trwającej umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel
odpowiada za szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku zalania przez nieszczelny dach w
tym z kominów, obróbek blacharskich, elewacji poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów,
nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza budynków zewnętrznych i
nieszczelne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne o budynków. Z jakim limitem
odpowiedzialności?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Limit odpowiedzialności 200 000 zł.

70. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie wysokości franszyz obowiązujących w trwającej umowie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: W trwającej umowie ubezpieczenia franszyzy są zniesione.

71. Pytanie: W odniesieniu do czystych strat finansowych prosimy o akceptację poniższych
wyłączeń:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1. związane z działalnością:
a) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu,
pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie,
kosztorysowaniu,
b) bankową lub ubezpieczeniową,
c) leasingową,
d) dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym
funkcjonowaniem oprogramowania,
e) księgowo lub finansową,
f) reklamową,
g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki;
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
3) wynikające z niedotrzymania terminów;
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4) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów
wartościowych;
5) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji
członka władz spółki kapitałowej;
6) związane ze stosunkiem pracy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

72. Pytanie: Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z
WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony
postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty
finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu
władzy publicznej,
b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym
stanem prawnym,
c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji
niezgodnych z prawem,
d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z
mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez
obowiązujące przepisy prawa
2)Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane
przez prawo cywilne względy słuszności,
c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.
wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

73. Pytanie: 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 opieki zdrowotnej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie

obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej. Natomiast nie jest wyłączony zakres dotyczący prowadzenia gabinetów w
szkołach.
74. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować 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.
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający
składowiskiem odpadów.

nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub
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75. Pytanie: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie,
że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją
imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zakres

ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez
motorowych, motorowodnych, lotniczych.
76. Pytanie: Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie
będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba
oraz innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

77. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w
sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi
pokazami
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

78. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy
związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping,
speleologia, rafting, canyoning itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

79. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

80. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie ujęte w
SIWZ jednostki organizacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie ujęte w SIWZ

jednostki organizacyjne.
81. Pytanie: Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarzadzaniem drogami
publicznymi prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia
odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata
kolejne?
Odpowiedź: Stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg jest dobry. W związku z

ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na
dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.
82. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy OC za szkody wyrządzone na terenie
USA, Kanady i Australii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy OC za szkody wyrządzone na terenie

USA, Kanady i Australii.
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83. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy wymagać będzie akceptacji zarówno
Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że każda zmiana umowy wymagać będzie akceptacji obu stron
umowy.

84. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały one
włączone do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
85. Pytanie: W odniesieniu do załącznika nr 5 Szkodowość prosimy o uzupełnienie danych o okres
od czerwca 2010 r. oraz o rezerwy i informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość.
Odpowiedź: Informacje zawarte w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Szkodowość została
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
Ubezpieczenie komunikacyjne

86. Pytanie: W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy o podanie ładowności oraz pojemności
wszędzie tam gdzie brakuje
Odpowiedź: Informacja zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

87. Pytanie: Prosimy o podanie liczby miejsc wszędzie tam gdzie brakuje
Odpowiedź: Informacja zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

88. Pytanie: Prosimy o informację czym jest spowodowana specjalność pojazdów specjalnych
Odpowiedź: Pojazdy określone jako specjalne są to pojazdy pożarnicze.

89. Pytanie: W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o informację:
- na jaki dzień została sporządzona szkodowość
- przyczynę szkody która została wypłacona na kwotę 111 8000,00 zł z ryzyka AC.
- podanie liczby oraz wysokości rezerw
Odpowiedź: Zamawiający informuje:
- szkodowość została sporządzona na dzień 30.06.2015r.
- szkoda całkowita, kolizja drogowa,
- odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedz.

90. Pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert z 17-07-2015r. na 21-07-2015r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu.

91. Pytanie: Prosimy o podanie sum ubezpieczenia wyposażenie dodatkowego, specjalistycznego
oraz sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach.
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Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w

stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.
92. Pytanie: Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe
zamontowanego w pojazdach w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

93. Pytanie: W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o wyrażenie zgody na zapis: „
dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t. które posiadają ochronę w zakresie AC
oraz ich wiek nie przekracza 10 lat”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

94. Pytanie: Prosimy o podanie terytorium Assistance.
Odpowiedź: Terytorium Europy.

95. Pytanie: W przypadku obowiązywania assistance na terytorium Europy w odniesieniu do
holowania prosimy o wyrażenie zgody na zapis: „ we przypadku unieruchomienia pojazdu na
terenie Europy poza granicami RP, zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do
najbliższej stacji obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

96. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia AC wyłączone są szkody
kradzieżowe na terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Z-ca Wójta Gminy
/-/Jerzy Kowalewski
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