RZP.271-40/2016
Nr pisma: RZP.271.40.2016-7

Swarzędz, dnia 23.12.2016r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:
„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem
następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnej
Gminy Swarzędz”
dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z
jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Swarzędz
Ogłoszenie nr 368833 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych
wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz.U.
z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści
SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.
Pytanie
Odpowiedź
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (dotyczy części I i
IV)
Na chwilę obecną zamawiający nie planuje imprez
ekstremalnych,
lotniczych,
motorowych,
motorowodnych. Zamawiający informuje, że w
sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
Prosimy
o
potwierdzenie
że
ochroną
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne
1
ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy :
lub
szczególne
warunki
ubezpieczenia
ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodnych
Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody w
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
zarządzaniem jednego składowiska odpadów w
powstałych
w
związku
z
posiadaniem,
Rabowicach
(Swarzędzkie
Przedsiębiorstwo
użytkowaniem,
zarządzaniem
oraz
Komunalne Sp. z o.o. )
2
administrowaniem jakimkolwiek wysypiskiem (nie
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód w
tylko
tym
wymienionym
w
SIWZ)
lub
związku z zanieczyszczeniem
środowiska
składowiskiem odpadów a także z sortowaniem,
naturalnego związanych z funkcjonowaniem
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
– Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o.
3
Proszę o wyodrębnienie szkód i rezerw z tytułu Zamawiający
informuje,
że
w
podanej
zarządzania drogami
szkodowości znajdują się głównie szkody z tytułu

zarządzania drogami.
Zamawiający na chwilę
szczegółowych informacji.
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Czy w dotychczasowym ubezpieczeniu OC były
stosowane franszyzy redukcyjna lub integralna?
jeśli tak to: w jakiej wysokości? i czy dane
szkodowe są podane po ich odliczeniu czy łącznie z
franszyzami
Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora
imprez
niepodlegających
obowiązkowemu
ubezpieczeniu w kwestii pokazów sztucznych ogni
będzie
obejmować
wyłącznie
pokazy
przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie
trudniące się takimi pokazami.
Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności
wyłączone jest przeniesienie choroby CreutzfeldtaJacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg
w wysokości 500 zł
Prosimy o informację, jakiego rodzaju szkód
dotyczą rezerwy z 2016 roku (osobowych,
rzeczowych, czystych strat finansowych, z tyt. OC
za drogi, z tyt. władzy publicznej i czy są to
rezerwy założone na szkody już oszacowane?).
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w
ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności
lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, z działalnością jednostek
służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód
związanych z zarządzaniem tymi jednostkami
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.
Odnośnie działalności polegającej na obsłudze
komunikacji miejskiej – prosimy o potwierdzenie,
że dot. tylko komunikacji autobusowej
Odnośnie rozszerzenia o „szkody wyrządzone
wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z
kominów, obróbek blacharskich, z elewacji –
poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów,
nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz
nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o
szkody wyrządzone
wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad
dopuszczalne granice napięcia nominalnego
wskutek
niewłaściwej
konserwacji
instalacji
elektrycznej,
należącej
do
administrowanego
budynku, z podlimitem 150 000,00 zł na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe i 150 000,00 zł na jeden
lokal – prosimy o potwierdzenie, że górny limit
odpowiedzialności dla wszystkich lokali wynosi
łącznie 150 tys. zł na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

obecną

nie

posiada

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich
dwóch lat nie występowały franszyzy w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia
OC
organizatora
imprez
niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu w kwestii pokazów
sztucznych ogni będzie obejmować także pokazy
przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie
trudniące się takimi pokazami
Zamawiający dookreśla że zakres ochrony nie
obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem
choroby
Creutzfeldta-Jacoba
lub
innych
encefalopatii gąbczastych.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że szkody dotyczą
odpowiedzialności cywilnej głównie z tytułu
zarządzania drogami.

Zamawiający
informuje,
że
przedmiotem
zamówienia nie są podmioty lecznicze.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
planuje organizacji imprez wskazanych w pyt 10.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający
komunikacyjna
autobusowej.

informuje,
że
obsługa
dotyczy
tylko
komunikacji

Zamawiający informuje, że limit 150 000 dotyczy
jednego oraz wszystkich zdarzeń w skutek szkód
wyrządzonych wskutek zalania przez nieszczelny
dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z
elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki
balkonów,
nieszczelną
stolarkę
okienną
i
drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne
budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek
zmiany poziomu napięcia roboczego ponad
dopuszczalne
granice
napięcia nominalnego
wskutek
niewłaściwej
konserwacji
instalacji
elektrycznej, należącej do administrowanego
budynku.
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Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
OC nadwyżkowego nie obejmuje czystych strat
finansowych, w tym również z tyt. sprawowania
władzy publicznej.

Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia
OC nadwyżkowego nie obejmuje czystych strat
finansowych.
Zakres
ubezpieczenia
OC
nadwyżkowego
obejmuje szkody
z tyt. sprawowania władzy
publicznej

Prosimy
o
potwierdzenie,
że
wyłączenia
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
odpowiedzialności
należą
do
zakresu
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
nieuregulowanego w SIWZ i że jeżeli OWU
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
SIWZ.
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych
Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia
Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje
budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na
budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich
Placu
Handlowym
w
Swarzędzu.
Suma
wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z
ubezpieczenia 97 680 zł.
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
losowych
zapisów treści SIWZ.
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.
zapisów treści SIWZ.

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o
załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych
remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu
technicznego, konstrukcji

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z
zakresu ochrony znaków drogowych i tablic z
nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp,
sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, czy
ewentualnie Zamawiający wyraża zgodę na
zmniejszenie limitu odpowiedzialności do kwoty 10
000 zł
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z
zakresu ochrony budowli nieobjętych ochroną w
systemie sum stałych (m.in. ogrodzenia, drogi
wewnętrzne i chodniki, place boiska, przystanki,
wiaty,
maszty
flagowe),
czy
ewentualnie
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu
odpowiedzialności do kwoty 10 000 zł
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie
ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków
starszych niż 50 lat
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności
dla
szkód
spowodowanych
wskutek
akcji
ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem
losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich
(Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt. 1) w wysokości 200
000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
przedmiotem
ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki,
budowle, maszyny) związane z działalnością
polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu
odpadów. W razie występowały takie obiekty,
prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam
działalności i samych obiektów 9wykaz wraz z
sumami ubezpieczenia i zabezpieczeniami ppoż.
Prosimy o wykaz budowli zgłoszonych do

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
posiada innych informacji niż zamieszczone w
załączniku nr 8 do SIWZ,
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia
i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym).

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający
informuje,
że
przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, budowle, wyposażenie
Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Rabowicach, gdzie mieści się
składowisko odpadów.
Składowisko
w
Rabowicach
zajmuje
się
recyklingiem oraz składowaniem odpadów.
Zamawiający informuje, że wykaz budowli został
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ubezpieczenia w systemie sum stałych
Jeśli
przedstawienie
wykazu
budowli
jest
niemożliwe, prosimy o określenie co najmniej
rodzaju budowli (drogi, mosty, wiadukty, wiaty,
linie przesyłowe elektryczne, linie przesyłowe
cieplne,
inne…) i określenie
orientacyjnego
procentowego udziału każdego z rodzajów w
łącznej sumie ubezpieczenia budowli.
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Proszę o informacje, czy powstała spółka
odpowiedzialna za wysypisko śmieci i jeżeli tak to
czy
mienie
na
wysypisku
śmieci
podlega
ubezpieczeniu
w
ramach
nowej
umowy
ubezpieczenia?
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Proszę o informacje, jakie były przyczyny szkód
powstałych w ramach ubezpieczenia od ognia/ AR
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Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień
03-01-2017 r.
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
limitu, do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla
ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł
na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk
pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody
min. 200.000,00 zł. Po wykonaniu zaleceń limit na
zdarzenie 5.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym,
sadza, wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną
dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości
szkody min. 200.000,00 zł.

Prosimy o informację czy zamawiający posiada
aktualne
roczne
i
pięcioletnie
przeglądy
potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa
budowlanego).

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły
pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia,

uwzględniony w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że wykaz budowli został
uwzględniony w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zamawiający
informuje,
że
przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, budowle, wyposażenie
Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Rabowicach, gdzie mieści się
składowisko odpadów
Wykaz mienia zgodnie z załącznikami nr 1a oraz 8
do SIWZ.
Zamawiający informuje, że przyczynami szkód
były przepięcia, zbicie szyby, zalania, huragan,
dewastacja, pożar (wypłata 19 303,67 w 2013
roku).
Zamawiający
nie
posiada
szczegółowych
informacji na temat przyczyn szkód.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert
został zmieniony na 29.12.2016 r.
Zamawiający wprowadza limity:

do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla
ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł
na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk
pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody
min. 200.000,00 zł

Po wykonaniu zaleceń limit na zdarzenie
5.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym, sadza,
wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla
ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości
szkody min. 200.000,00 zł.
Dotyczy niecki składowiska
odpadów
w
Rabowicach
Załącznik nr 8 do SIWZ strona 156 Lp.12
(wysypisko i miejsce suma ubezpieczenia)
Z uwagi na odległość kwater od budynków (co
najmniej 40 m) Zamawiający wprowadza limity:

do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla
ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł
na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk
pożar, dym, sadza, wybuch 15% wartości szkody
min. 10.000,00 zł.

Po wykonaniu zaleceń limit na zdarzenie
3.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym, sadza,
wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla
ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 10% wartości
szkody min. 5 000,00 zł.
Dotyczy
pozostałych
budowli
i
budynków
składowiska odpadów w Rabowicach
Zamawiający informuje, że co do zasady
przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w
tym wskazanych w pytaniu L.p. 29
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia
i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym).
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
posiada innych informacji niż te wykazane w

zarzuty,
sugestie
lub
inne
o
podobnym
charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie
kopii tych dokumentów względnie słowne opisane
wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o
podjętych
działaniach
zabezpieczających,
prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub
innych o podobnym charakterze.
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Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje
poddawane
są
regularnym
przeglądom
wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków nie spełniających powyższego warunku
wraz z określeniem przyczyny.
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Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny.
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Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty
wyłączone z eksploatacji? – Prosimy o wskazanie
budynków.
Jeżeli tak, prosimy o informację o stosowanych
zabezpieczeniach, w tym przed nieuprawnionym
wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania,
planach zamawiającego co do przyszłości obiektu,
oraz potwierdzenie, że:
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1) maszyny i urządzenia są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się
w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i
gotowe do użycia,
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych
i technologicznych została usunięta woda, inne
ciecze oraz para
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z
eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub
przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje
poza zakresem ubezpieczenia.
Prosimy o informację czy wszystkie obiekty
zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszego
postępowania spełniają wymogi w zakresie
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
określone
obowiązującymi przepisami prawa? Jeżeli nie –
prosimy
o
wyszczególnienie
obiektów
nie
spełniających tych wymogów oraz o informację czy
Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia
dostosowanie tych obiektów do obowiązujących
przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego.
Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016
wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli
tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie
informacji czy i jakie podjęto działania przez
zamawiającego lub inne jednostki administracji
rządowej lub samorządowej mające na celu istotne
obniżenie ryzyka powodziowego.
Prosimy o podanie roku budowy dla budynków, dla
których brakuje takiej informacji.

załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający informuje, co do zasady przestrzega
przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 31.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający informuje, co do zasady przestrzega
przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 32.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia
budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na
Placu
Handlowym
w
Swarzędzu.
Suma
ubezpieczenia 97 680 zł.

Na chwilę obecną budynek ma okratowane okna.
Pawilon jest nieużytkowany, ponieważ został
przeznaczony do sprzedaży. Woda, kanalizacja
oraz prąd zostały odłączone, nie ma w środku
wyposażenia.

Na chwilę obecną nie ma tego typu budynków
zgłoszonych do ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, co do zasady
przestrzega przepisów prawa w tym wskazanych
w pyt. 36
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)

W latach 1996 do 2016 nie wystąpiły szkody z
tytułu powodzi lub lokalnych podtopień.

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych
informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do
SIWZ.

39

Prosimy o informację o budynkach, których stopień
zużycia technicznego przekracza 50% - prosimy o
wskazanie tych budynków.
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Prosimy
o
informację
o
remontach
przeprowadzonych w obiektach starszych niż 50
lat.
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Prosimy o potwierdzenie, że bilety komunikacji ZGK
zostaną ubezpieczone wg. wartości wytworzenia.
W odniesieniu do składowiska odpadów prosimy o
informację jakie mienie składa się na pozycję
wysypisko i miejsce o wart. 4.919.100,00 PLN.
Czy do ubezpieczenia została zgłoszona otwarta
kwatera czy składowisko?
Czy Zamawiający prowadzi również segregację
odpadów, jeżeli tak to gdzie?

Czy są przyjmowane, składowane i przetwarzane
odpady niebezpieczne?
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu
100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie
ubezpieczenia
dla
ryzka
pękania
mrozowego?
Prosimy o podanie łącznej wartości
sprzętu
elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w
ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o
potwierdzenie, że Ubezpieczyciel
nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:






nie
posiadających
protokołu
odbioru
końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego,
użytkowanych
niezgodnie
z
przeznaczeniem,
nie
posiadających
aktualnej
„Książki
obiektu
budowlanego”
z
okresowym
potwierdzeniem
stanu
technicznego
obiektu,
w których prowadzenie prac adaptacyjnych

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych
informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do
SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych
informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do
SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający informuje, że bilety zostaną
ubezpieczone wg. wartości nominalnej
Na wartość składa się budowa kwatery, obniżenie
wody powierzchniowej, maty, rurociągi do
odcieków itp.
Na składowisku znajduje się kwatera 1 poddana
rekultywacji oraz kwatera 2 użytkowana.
Nie, na chwilę obecną zamawiający nie prowadzi
segregacji odpadów. Na składowisku prowadzony
jest recykling materiałów nieorganicznych lub
odzysk
materiałów
nieorganicznych
oraz
składowanie odpadów.
Na składowisku są składowane odpady z betonu
oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
ceglany, gleba, kamienie, skratki, odpady ze
studzienek
kanalizacyjnych,
inne
odpady
komunalne itp.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
jest w stanie wyodrębnić wartości sprzętu
elektronicznego z ogólnej sumy ubezpieczenia
zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
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i modernizacyjnych obejmowało zmiany w
elementach konstrukcyjnych i nie było
wykonane
na
bazie
stosownych
dokumentacji projektowo-technicznych i
wymaganych zezwoleń,
wysokościowych
nie
posiadających
aktualnie
wykonanych
pomiarów
geodezyjnych
potwierdzających
poprawność posadowienia konstrukcji,
wyłączonych z eksploatacji,
w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy,
odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach

Odnośnie kl. miejsc ubezpieczenia prosimy o
wprowadzenie zapisu: pod warunkiem, że miejsca
ubezpieczenia będą spełniały minimalne wymogi
dotyczące zabezpieczeń p. poż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz nie będzie w nich
prowadzona działalność inna niż opisana w SIWZ.
Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli zmian w
odbudowie – 20% wartości szkody nie więcej niż
1.000.000 PLN
W odniesieniu do kl. zmian w odbudowie, prosimy
o potwierdzenie, że limit odszkodowawczy mieści
się w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym
razie prosimy o informację, jak będzie działał limit
odszkodowawczy
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o
potwierdzenie, że limit odszkodowawczy będzie się
mieścił
w
ramach
sumy
ubezpieczenia
z
wykorzystaniem prewencyjnej sumy ubezpieczenia.
Odnośnie kl. robót budowlano-montażowych prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości
prac, przewidywanego okresu realizacji, jak
zostanie
zabezpieczona
pozostała
nieobjęta
pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace
będą
prowadzone
przez
podmioty
trzecie,
zawodowo trudniące się takimi pracami i
jednocześnie
posiadające
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą
ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i
potencjalnych
szkód
mogących
powstać
w
ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej –
prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie
rodzaju prac oraz, w których placówkach
Zamawiający zamierza je przeprowadzić.
W odniesieniu do klauzuli kosztów przeniesienia
mienia i przekwaterowania osób prosimy o dodanie
zapisu:
„pod
warunkiem,
że
ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży
Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się
pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.”
Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści
klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po
stronie zakładu energetycznego (przerwy w
dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)„
Odnośnie kl. zmiany lokalizacji odbudowy prosimy
o dodanie zapisu: pod warunkiem, że koszty
odbudowy w nowej lokalizacji nie przekroczą
kosztów,
które
Zamawiający
poniósłby
w
przypadku odbudowy mienia w dotychczasowej
lokalizacji.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Limit odszkodowawczy 20 % wartości szkody
może
być
wypłacany
w
ramach
sumy
ubezpieczenia (szkody częściowe) lub ponad
sumę ubezpieczenia ( maksymalnie do 20%
ponad sumę ubezpieczenia) przy szkodzie
całkowitej
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
jest w stanie określić zakresu i wartości prac w
jednostkach
organizacyjnych
w
okresie
zamówienia.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu kl.
automatycznego
pokrycia
konsumpcji
sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem
pierwszego ryzyka:
„Suma
ubezpieczenia
zostanie
przywrócona
maksymalnie jednokrotnie w rocznym okresie
ubezpieczenia”.

58

59

60

Prosimy o wprowadzenie do kl. zmiany wielkości
ryzyka zapisu: z zastrzeżeniem, że powyższa
zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie zapisów treści SIWZ
objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli
zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816
k.c.
Odnośnie kl. szkód w przedmiotach szklanych
prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
wartość
przedmiotów
szklanych
została
zapisów treści SIWZ
uwzględniona w zgłoszonych sumach ubezpieczenia
budynków.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Prosimy
o
informację
czy
Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
konserwację
ubezpieczonego
sprzętu
posiada informacji dotyczącej umów konserwacji
elektronicznego i pozostają w mocy w okresie
sprzętu
we
wszystkich
jednostkach
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
organizacyjnych.
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Prosimy o informację czy:
ubezpieczony
sprzęt
elektroniczny
został
wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane
zgodnie z zaleceniami
producentów sprzętu
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i
alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed
wyładowaniami atmosferycznymi
i przepięciami
są :
1) konserwowane przez specjalistyczny personel
producenta
lub
dostawcy,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
i
zaleceniami
producenta.
2) nadzorowane przez przeszkolony personel
Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
urządzenia
do
awaryjnego
wyłączania
odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym
sprzętu
elektronicznego
oraz
zaleceniom
producenta sprzętu elektronicznego
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Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny
wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane
oprogramowanie antywirusowe
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Czy do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt
elektroniczny na stałe zamontowany w pojazdach
samochodowych? Jeżeli tak prosimy o podanie jego
wartości
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zapisów treści SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej
klauzuli:
Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia

Zmawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
posiada szczegółowych informacji co do urządzeń
zabezpieczających
przed
wyładowaniami
atmosferycznymi i przepięciami.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
posiada szczegółowych informacji czy sprzęt
elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i
aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu
elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia
znajduję się w załączniku nr 1a do SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w
terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do
ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z
Zamawiającym)
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i

sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty
włączenia do planowej eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą
klauzulą,
postanowień
umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i
ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:

65

Na
podstawie
niniejszej
klauzuli
zakres
ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w
sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od
daty dostawy do daty włączenia do planowej
eksploatacji, pod warunkiem że:
Sprzęt
elektroniczny
i
jego
części
są
magazynowane (składowane) w oryginalnych
opakowaniach i w pomieszczeniach do tego
przystosowanych.
1.
Termin magazynowania (składowania) i
montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty
dostawy.
Ubezpieczający
jest
zobowiązany
do
poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6
miesięcznego okresu od daty dostawy do daty
włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części
do planowej eksploatacji. W takim przypadku
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia
dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego
ubezpieczenia.
2.
Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli
objęte
są
wyłącznie
szkody,
za
które
Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie
elektronicznym lub jego częściach, które powstały
podczas transportu, montażu, a także za szkody, za
które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub
rękojmi
za
wady:
sprzedawcy,
producenci,
dostawcy lub wykonujący naprawy.
3.
Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc
z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy
sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od
tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej
klauzuli:
Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub
chwilowa przerwa w eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą
klauzulą,
postanowień
umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i
ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza
się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie
elektronicznym, który był wcześniej sprawny
technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie
tymczasowego magazynowania lub chwilowej
przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym
ubezpieczeniem,
określonym
w
umowie
ubezpieczenia.
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową
przerwa w eksploatacji” rozumie się okres nie
przekraczający 6 miesięcy*.
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby

umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad
poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących
się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu
lub leasingu
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Zamawiający informuje, że nie posiada innych
danych niż te wykazane w załączniku nr 1a do
Prosimy o wskazanie wieku sprzętu elektronicznego SIWZ.
zgłoszonego do ubezpieczenia
Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy
możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi
danymi
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został
wchodzi
odpowiedzialność cywilna z tytułu
określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
posiadania i administrowania:
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
•
nieruchomościami
przeznaczonymi do
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
rozbiórki
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
•
nieruchomościami
będącymi
nie
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
•
nieruchomościami
wyłączonymi
z
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
Aktualnie
STBS
zarządza
359
lokalami
Prosimy o podanie il. lokali, którymi zarządza mieszkalnymi.
Zamawiający
Od stycznia lub lutego 2017 będzie zarządzał 453
lokalami mieszkalnymi.
Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
sieci kanalizacyjnej.
potrafi podać długości sieci wodociągowej oraz
sieci kanalizacyjnej.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
będą wchodziły imprezy dotyczące sportów
planuje imprez imprezy dotyczących sportów
ekstremalnych,
w
tym
motorowych,
ekstremalnych,
w
tym
motorowych,
motorowodnych, lotniczych.
motorowodnych, lotniczych
Odnośnie warunku fakultatywnego – uzupełnienie
sumy gwarancyjnej – prosimy o potwierdzenie, że
Ubezpieczyciel
będzie
zobowiązany
do
maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy
gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia.
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Prosimy o potwierdzenie, że pkt. b – szkody
wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego
zanieczyszczenie nie dotyczy szkód ekologicznych
w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności
ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie.
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Prosimy o informację czy rozszerzenie pkt. b)
dotyczy działalności związanej z funkcjonowaniem
składowiska odpadów.
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W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o
informację kto jest producentem finalnym wody
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Jakie
podmioty
instytucjonalne
przedsiębiorstwa są odbiorcami wody?

w

tym

Zamawiający dookreśla, że w ramach warunku
fakultatywnego
–
uzupełnienie
sumy
gwarancyjnej –Ubezpieczyciel będzie zobowiązany
do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy
gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia
Zamawiający dookreśla, że w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej pkt. b – szkody
wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez
jego
zanieczyszczenie
nie
dotyczy
szkód
ekologicznych
w
rozumieniu
przepisów
stanowiących
transpozycję
Dyrektywy
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia
21
kwietnia
2004
r.
w
sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
w
środowisku
naturalnemu,
w
tym
w
szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie.
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia
dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych w
postępowaniu przetargowym.
Zamawiający informuje, że Zakład Gospodarki
Komunalnej jest odpowiedzialny za dostawę wody
w Gminie Swarzędz.
Zamawiający informuje, że odbiorcami wody są
mieszkańcy
Gminy
Swarzędz
oraz
różne
przedsiębiorstwa z Gminy Swarzędz.
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W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o
potwierdzenie, że chodzi o szkody poniesione przez
producenta
produktu
finalnego
wskutek
dostarczenia
wadliwego
produktu
przez
Ubezpieczonego.
Prosimy o obniżenie limitu dla szkód powstałych w
wyniku przeniesienia chorób zakaźnych do poziomu
500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do rozszerzenia o szkody w związku
z
wydaniem
lub
niewydaniem
decyzji
administracyjnych lub aktów normatywnych czy w
okresie ostatnich 5 lat zostały zgłoszone roszczenia
z tego tytułu?
Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do kwoty
2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia i przyjęcie kwoty 2.000.000
PLN w OC nadwyżkowej ponad limit w OC
podstawowej.
Prosimy o potwierdzenie, że OC nadwyżkowa
obejmuje wyłącznie szkody rzeczowe i osobowe.

Zamawiający dookreśla, że w odniesieniu do
rozszerzenia pkt. f) chodzi także o szkody
poniesione przez producenta produktu finalnego
wskutek dostarczenia wadliwego produktu przez
Ubezpieczonego.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający informuje, że w ciągu 5 lat nie
zostały zgłoszone szkody w związku z wydaniem
lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub
aktów normatywnych

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia
OC nadwyżkowego został szczegółowo określony
w załączniku nr 1d do SIWZ.

Prosimy o wyłączenie rozszerzenia pkt. f) szkody
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
poniesione przez producenta finalnego z Zad. IV
zapisów treści SIWZ
OC nadwyżkowej
W odniesieniu do wszystkich ryzyk:
Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki
Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek
wykazane w SIWZ posiadają ubezpieczenia
dotychczas nie ubezpieczanych
mienia i odpowiedzialności cywilnej.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana
Zamawiający dookreśla, że we wskazanej
szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do
szkodowości uwzględnione zostały wszystkie
ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w
jednostki organizacyjne wykazane w SIWZ.
których ubezpieczający prowadzi działalność.
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
przedmiot
Zamawiający
informuje,
że
przedmiotem
ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem
niniejszego
postępowania
nie
jest
analiza
jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w
dotychczasowych ubezpieczeń.
ramach umów dotychczas posiadanych przez
Zamawiający
informuje,
że
przedmiot
Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o
ubezpieczenia uległ zmianą.
wskazanie różnic.
Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach
ubezpieczenia,
zakres
ubezpieczenia
w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu Zamawiający
informuje,
że
przedmiotem
elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki niniejszego
postępowania
nie
jest
analiza
sam jak wnioskowany na lata 2017-2019, jeżeli dotychczasowych ubezpieczeń.
nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, Zamawiający
informuje,
że
przedmiot
klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w ubezpieczenia uległ zmianą.
odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały
miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek
szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które
Zamawiający informuje, że wykaz szkodowości
mogłyby
być
pokryte
w
ramach
zakresu
znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.
ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub
Zamawiający nie posiada innych informacji.
nie wykazane szkody które przekraczały określone
w
dotychczasowym
programie
limity
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
przepięcia, zbicie szyby, zalania, huragan,
dewastacja, pożar (wypłata 19 303,67 w 2013
roku).
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
głównymi przyczynami było szkody z OC dróg.
Zamawiający
nie
posiada
szczegółowych
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Prosimy o wskazanie jakie franszyzy miały
zastosowanie
w
dotychczasowych
umowach
ubezpieczenia.
Prosimy o
potwierdzenie,
że
w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania
mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne
warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli
OWU
wskazują
przesłanki
wyłączające
lub
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej
SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w
SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek
zgłoszonych do ubezpieczenia

informacji na temat szkód.
W ostatnich dwóch latach obowiązywała franszyza
redukcyjna w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej –
500 zł oraz udział własny w wysokości 5%
wartości szkody w sprzęcie elektronicznym.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne
lub
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać
Zamawiającego
ochrony
jeśli
wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający dookreśla, że limity określone w
SIWZ są wspólne dla jednostek zgłoszonych do
ubezpieczenia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

Marian Szkudlarek
….........................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

